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 دیروز در حالی کلیات الیحه بودجه 
سال 1401 به تصویب رسید که بحث 
موافقــان و مخالفــان در خصوص ارز 
ترجیحی، یعنی مهمترین نقطه تصمیم 
در بودجه سال آینده بی پایان باقی ماند. 

 حجم تذکر و صحبت نمایندگان در 
خصوص تبعات منفی حذف ارز 4200 
تومانی به حدی بود که نقبی به ماجرای 
الیحه پیشــنهادی دولت با دو فوریت 
به مجلس شورای اســامی زده شد و 
رییس جمهور و رییس مجلس سخنانی 
را درباره دالیل ارائه و عدم پذیرش قید 

فوریت آن الیحه اعام کردند. 
جدل های فراوان پیرامون ارز 4200 
تومانی در حالی اتفاق افتاد که بسیاری 
معتقد بودند همسویی دولت و مجلس 
کار را بر دولت سیزدهم هموار می کند اما 
به نظر می رسد ناهماهگی تیم اقتصادی 
از یک سو و فشــار تورمی باال در اقتصاد 
ایران از ســوی دیگــر مهمترین عامل 
بروز این اتفاق شــده است که دولت در 
اصلی ترین سیاستی که آن را جراحی 
اقتصادی می داند، نتواند به راحتی کار 
را پیش ببــرد .  با این حال بســیاری از 
نمایندگان معتقد بودند بودجه بر بنای 
حذف ارز 4200 تومانی نوشته شده و در 
نتیجه انتظار می رود که این اتفاق در سال 
آینده بیفتد اما برخی از موافقان حتی، 
تاکید داشــتند بنا به دالیل سیاسی به 
این موضوع رای داده اند و حاضر نیستند 
در این بخش دولــت را همراهی کنند. 
کاظم دلخوش، نماینده مخالف با کلیات 
الیحه بوجه نیز در این خصوص تاکید 
دارد که در نهایــت نمایندگان وقتی را 
به دولت خواهند اد تا حمایتی معیشتی 
را جایگزین یارانــه ارزی کنونی نماید 
و حار به حــذف ارز 4200 تومانی به هر 

قیمتی نیستند .  پیش از این و در صحن 
علنی مجلس شورای اسامی ، مسعود 
میرکاظمی، رییس ســازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرد که یارانه ریالی به جای 
یارانه ارزی به مردم داده می شود . ملبغ 
این یارانه بین 90 تا 20 هزار تومان اعام 
شــده اما هنوز مقام مسئولی این رقم را 

تایید نکرده است. 
 از پس بحث های بی شمار نمایندگان 
درباره دالیل احتیــاط الزم برای حذف 
ارز 4200 تومانی، مسعود میرکاظمی 
پشت تریبون مجلس رفت و تاکید کرد 
که این اقدام برای حمایت از فقرا صورت 
می گیرد. وی البته اعام کرد که دولت 
چون ارز کافی نداشت، دالر را به قیمت 
آزاد در بازار خریداری می کرد تا به قیمت 
4200 تومان با آن کاال وارد کند و همین 
اقدام پایه پولی را باال می برد. این تصویر 
البته نمی تواند در بازاری که نود درصد 

از تزریق ارز آن در دســتان دولت است، 
تصویر چندان درستی باشد . 

رییسی و قالیباف چه گفتند 
 رییس جمهوری که بــرای دفاع از 
کلیات الیحه بودجه ر مجلس شورای 
اسامی حضور یافته بود، تاکید کرد که 
خط قرمز دولتش معیشت مردم است. 
وی یک گام فراتــر از الیحه دو فوریتی 
تغییــر مکانیزم تخصیــص ارز 4200 
تومانی گذاشت و تاکید کرد که اگر بنا 
بود دولت به قانون عمل کند بدون هیچ 
حمایتی باید ارز 4200 تومانی را حذف 
می کرد اما برای حمایت از معیشت مردم 

چنین کاری را نکرده است. 
ابراهیم رییسی گفت: زمانی که کار را 
در دولت سیزدهم آغاز کردیم از هشت 
میلیارد دالری که در بودجه پیش بینی 
کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی 
در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص 

ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت 
می خواست به قانون عمل کند باید ارز 
ترجیحی را بدون جبران حذف می کرد 
اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده 
و هست.وی ادامه داد: خدمت مقام معظم 
رهبری که موضوع مطرح شــد، ایشان 
فرمودند:»نظر مجلس در این ارتباط اخذ 
شود.« این سخن بســیار حکیمانه بود 
بعد از فرمایشات ایشان این موضوع را در 
دولت به عنوان الیحه دو فوریتی مطرح 

کردیم که در دولت به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: براین اساس مقرر 
شد اوال ارز ترجیحی برای چند ماه آتی 
ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما 
حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای 
مردم به ویــژه خانواده های نیازمند کار 
درستی نیســت حتماً باید این جبران 
صورت گیرد لذا در این الیحه هر دو نکته 

رعایت شد و الیحه تقدیم مجلس شد.
رئیس جمهور گفت: مجلس محترم 
بعد از اینکه الیحه مطرح شــد، فوریت 
الیحــه را رد کرد و مقرر شــد الیحه به 
صورت عادی بررسی شــود به عبارت 
دیگر مجلس اعام نکرد که ارز ترجیحی 
را چه کنیم واعام نکرد که چگونه جبران 
کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه 

رای به جبران حذف ارز ترجیحی.
رئیسی اظهار داشــت: ترجمه رای 
به عدم فوریت الیحه دولت این بود که 
»طبق قانون بایــد ارز ترجیحی حذف 
شود.« لذا شرحی برای ریاست مجلس 
نوشــتم و گفتم کــه در جلســه برای 
نمایندگان تبیین شود که عدم رای به 
فوریت الیحه بدین معنا اســت که ارز 

ترجیحی باید حذف شود.
رئیس دولت سیزدهم گفت: این کار 
را به مصلحت ندانســتیم معتقد بودیم 
که این کار شوک وارد کردن به سفره و 
معیشت مردم است که خط قرمز دولت 
است. رهبری مشکل را حل کردند و اجازه 
دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین 
تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.
قالیباف نیز توضیحاتی درباره تصمیم 
مجلس ارائه کرد و گفــت: دغدغه اول 
مجلس معیشت مردم اســت و حتماً 
اولویت ارز ترجیحی در ســال 1401 

معیشت مردم و نیازمندان است.
رییس مجلس درباره الیحه تغییر 
مکانیزم تخصیــص ارز 4200 تومانی 

که بــا دو فوریت به مجلس ارائه شــده 
بود، افزود: بعد از چهار ماه بررسی دولت 
الیحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع 
داشت ظرف 4۸ ساعت در این خصوص 
تصمیم بگیریم. هرگز مجلس برای امر به 
این مهمی تصمیم عجوالنه و 4۸ ساعت 
نخواهد گرفت.وی تاکید کرد: مجلس 
به فوریت رای نداد اما در کمیسیون این 
الیحه در حال بررسی است و اگر واقعاً این 
بحث بود خوب بود که دولت الیحه اصاح 
بودجه را ارائه می کرد اما در این خصوص 

الیحه ای به مجلس داده نشد.
اظهارات ضد و نقیض ادامه دارد

 در حالی که رییس جمهوری دیروز 
هم بر ضرورت حذف ارز ترجیحی تاکید 
کــرد و گفت که ایــن کار با پیش بینی 
اقدامــات حمایتی صــورت می گیرد 
اما هنوز شــمار نمایندگانــی که رای 
موافق به بودجه دادنــد و می گویند با 
حذف ارز 4200 تومانــی برای واردات 
اقــام واســطه ای کاالهای اساســی 
مخالفند، باالســت.  ایــن مخالفت در 
کنار اظهــارات ضد و نقیــض مقامات 
دولتی نشــان می دهد هنوز مکانیزم 
حمایتی جایگزیــن ارز 4200 تومانی 
مشخص نیست. به عبارت دیگر دولت 
در شرایط کنونی در نقطه ای قرار دارد که 
می داند چه می خواهد اما مکانیزم های 
جایگزین را روشن نکرده است .  برخی 
از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی 
سناریوهای گوناگونی را طرح می کنند. 
محسن رضایی می گوید که یارانه یک 
خانوار چهار نفره بــه ۸00 هزار تومان 
می رســد و 66 میلیون نفری که یارانه 
معیشتی می گیرند در این قالب از یارانه 
جدید بهره مند می شــوند اما قادری ، 
نماینده مجلس می گوید کارت اعتباری 
به شــهروندان داده می شود. برخی نیز 
معتقدند کوپن الکترونیک با ســهمیه 
خریــد در راه اســت و حمایت کاالیی 
خواهد بود. هر چه هست سال سخت و 
دشوار 1401 پیش روی دولت سیزدهم 
اســت. ســالی که وعده های متعدد و 
متفاوت این دولت از سوی افکار عمومی 

محک زده خواهد شد. 

بالتکلیفی در مهمترین موضوع بودجه در روز جنجالی مجلس؛

گام معلق در مسیر  حذف  ارز 4200 تومانی

دولت در شرایط کنونی در 
نقطه ای قرار دارد که درباره 

حذف ارز 4200 تومانی، 
می داند چه می خواهد اما 
مکانیزم های جایگزین را 

روشن نکرده است 

گفتوگو
رئیس گروه مطالعــات انرژی وین 
گفت: اکنون که پیش نویــس قرارداد 
اســتراتژیک جدیدی در دست تهیه 
اســت، احتماال بار دیگر، خزر و میادین 
چالوس و سردار جنگل، مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.
فریــدون برکشــلی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره همکاری ایران و روسیه در 
حوزه انرژی بخصوص تولید و صادرات 
گاز اظهار داشت: شــاید الزم باشد که 
در ابتدا بگویم که در بخش انرژی ایران، 
ما نفت پیشه هستیم. نفت و بازار نفت و 
فراورده های نفتی را می شناسیم و درک 
می کنیم، از تجربه طوالنی برخورداریم، 
فراز و نشــیب های زیادی را پشت سر 
گذاردیم، اما در بخش گاز این طور نیست، 
تجربه بین المللی نداریم، با نحوه جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی آشنایی 
کافی نداریم. در این چنــد دهه ای که 
پارس جنوبی کشف شــد، گاز برای ما 

یک مقوله داخلی بوده است. در این چند 
فقره کار بین المللی هم که ورود کردیم 
با کشورهایی مثل امارات، ترکمنستان و 
ترکیه با مشکل مواجه شدیم. در هر حال 
در مقوله منطقه ای و بین المللی، از عمق 
استراتژیک گاز بهره و شناخت محدودی 
داریم. این اصا به این معنا نیســت که 
نباید به فضای بین المللی گاز وارد شویم 
و آن را کنار بگذاریــم، بلکه قویا اعتقاد 
دارم که باید به صادرات گاز و استفاده از 
تمام استعدادها و امکانات جغرافیایی و 

ژئوپلیتیک خودمان بهره بگیریم.
وی ادامه داد: به همان نســبت که 
ایران با ســنگین ترین شــکل تحریم 
روبروست، روسیه هم تحت تحریم هایی 

از ســوی امریکاســت، به اعتقاد بنده، 
همکاری دو کشــور با دالیــل کافی و 
منبعث از یک دیپلماسی طراحی شده 
گازی نیست. روسیه ۳0 سال برای دور 
نگاه داشتن ایران از بازار گاز اروپا تاش 
کرد. دهه هاست که ما را برای خط لوله 
آسیایی موسوم به خط لوله صلح مابین 
ایران، پاکســتان و هند، سرگرم کرده 
است. البته این گایه نیست. آنها هوشیار 
بودند و بر پایه منافــع ملی خود عمل 
کردند. بنابراین منظورم این نیست که 
حاال ما باید در مقام خشم و عمل و مقابل 

به مثل باشیم. 
خزر محتمل ترین گزینه برای 

همکاری گازی 
وی خاطرنشــان کرد: در ارتباط با 
همکاری های ایران و روســیه در حوزه 
گاز، بهترین یا شاید محتمل ترین گزینه 
حوزه خزر است. البته ایران و روسیه یک 
قرارداد استراتژیک 20 ساله همکاری 
در فوریه 2002 منعقد کردند که اکنون 
در آســتانه اتمام آن هستیم. مذاکرات 
برای تمدید و ارتقای قرارداد استراتژیک 
جامع مابین دو پایتخت در جریان است. 
در همان قرارداد 20 ســاله هم توسعه 
ذخایر گازی خزر، در آب های ســاحلی 
ایران، پیش بینی شــده بود. تا آنجا که 
مطلعیم، اقدام قابل ماحظه ای از جانب 
روسیه برای همکاری ثبت نشده است. 
البته احتماال از طرف ما هم تاشی برای 
ترغیب روس ها برای پایبندی به تعهدات 

گازی صورت نگرفته است.
رئیس گروه مطالعــات انرژی وین 
خاطرنشان کرد: اکنون که پیش نویس 
قرارداد استراتژیک جدیدی در دست 
تهیه اســت، احتماال بار دیگــر، خزر و 
میادین چالوس و سردار جنگل، مورد 
بحث قرار خواهد گرفــت. البته پاره ای 

منابع بین المللی گزارشــاتی منتشر 
کردند کــه ایران معــادل 40 درصد از 
ذخایر گازی متعلق به خود در خزر را به 
دو شرکت متوسط روسی واگذار کرده 
تا در ازای آن، شرکت های روسی منابع 
گازی خزر را استخراج کنند. گزارشات 
دیگری هم به ورود چین برای فعالیت 
در منابع گازی خزر منتشر شده ولی این 
اخبار در ایران تایید و یا مورد توجه جدی 

واقع نشده است.
حساب ویژه اروپا برای گاز ایران

وی بیان داشت: اتحادیه اروپا در سال 
2020 به میزان 400 میلیارد متر مکعب 
گاز مصرف کرد. البته در 2021 میزان 
مصرف افزایش پیدا کرد. بخش اعظم 
گاز طبیعی مصرفی اروپا ) 61 درصد(، 
از طریق خط لوله تامین می شود. البته 
نروژ، هلند و انگلیس هم به کشورهای 
مختلف اتحادیــه از طریق خطوط لوله 
گاز طبیعی جابه جا می کنند. اتحادیه 
اروپا برای دریافت گاز از ایران حســاب 
ویژه ای باز کرده بــود. به خاطر دارم که 
در پایان جنگ تحمیلی و در دوره ای که 
بیشتر کشورهای اروپایی حتی در تهران 
سفیر نداشتند، اولین هیئت های مهم 
اقتصادی اروپایی که به ایران وارد شدند، 
برای بحث انتقال گاز و احداث خط لوله 
بود. در آن مقطع حتی پارس جنوبی هم 
به صورت آنچه که اکنون از آن می دانیم، 
مطرح نبود. در واقع اروپایی ها زودتر از ما 

توان گازی ایران را شناخته بودند.
اروپا ناچار اســت هزینــه پیروی از 
سیاست های تحریمی امریکا علیه ایران 

را پرداخت کند
برکشــلی خاطرنشــان کرد: برای 
اتحادیه اروپا، انــرژی و تامین گاز یک 
مقوله استراتژیک است. بنابراین اروپا هم 
با کشورهایی کار می کند که نسبت به گاز 

نگرش استراتژیک داشته باشند. برای 
اروپا، از اواسط 200۵ که روسیه ظاهرا به 
دلیل اختاف بر سر قیمت گاز طبیعی با 
اوکراین، انتقال گاز را برای مدتی متوقف 
کرد، روســیه وارد لیست سیاه شریک 
غیر قابل اعتماد امنیت انرژی ثبت شد. 
امریکا هم اتحادیه اروپا را به ســوی لبه 
تیغ ناامنی تامین انرژی کشاند. اکنون 
اروپا ناچار است تا هزینه سنگین پیروی 
بی چون وچرا از سیاست های تحریمی 
امریکا علیه جمهوری اسامی ایران را 

پرداخت کند.
وی با بیان اینکه معاهده آب و هوای 
محیط زیست پاریس در 201۵ ضربه 
مهلکی به سیاســت های تامین انرژی 
اتحادیه اروپا از انرژی هســته ای و گاز 
طبیعی وارد کرد، ادامه داد: در حقیقت 
بخش اعظم گاز وارداتی از روسیه برای 
مصارف نیروگاهی اســت. اکنون هم 
بحران انرژی در اروپا، گازی است. اروپا 
مشکلی بابت تامین نفت و فراورده ندارد. 
اتحادیه اروپا 120 نیروگاه برق هسته ای 
هم دارد کــه 14 نیروگاه در دو ســال 
گذشته تعطیل شدند. در همین مدت 

2 نیروگاه جدید وارد مدار شده است. 
دل مشغولی های جنگ و جنوب 

ما را از شمال غافل کرد
برکشلی در ارزیابی استفاده از مسیر 
ایران برای ورود انرژی روسیه به هند نیز 
گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیری 
شوروی در 19۸9 ما در منطقه شمالی 

با پنج همســایه جدید روبرو شــدیم. 
شــاید ظهور پنج جمهــوری تازه در 
شــمال ایران را بتوان طنز جغرافیایی 
دانســت. اغلــب ایــن جمهوری ها، 
محصور در خشکی هستند اصطاحا 
Landlocked هســتند. برخــی 
 Double landlocked از آنهــا
هستند. یعنی کشوری که با دو مملکت 
واسطه به دریا ارتباط پیدا می کند، این 
برای ایران موقعیت ممتازی اســت. 
اما از ســوی دیگر، جمهوری اسامی 
ایران پس از فروپاشــی شــوروی، تا 
حــدی از ژئوپلیتیک شــمالی غافل 
ماند. دلمشغولی های جنوب و جنگ 
تحمیلی طوالنی و حضــور امریکا در 
منطقه، بخش اعظم ظرفیت های ایران 
را معطوف مرزهای جنوبی ســاخت. 
با این مقدمه، روســیه آسیای میانه را 
هنوز بخش مهمی از اصول ژئوپلیتیک 
خود می داند. البته ایــن فقط مربوط 
به آسیای میانه نیســت. در اوکراین و 
حاال در قزاقستان هم نیروهای روسی 
حضور پیــدا کردنــد و در حقیقت به 
شــیوه ای عمل می کنند که گویی از 
بخشی از خاک خود مراقبت می کنند. 
بنابراین امکان عبور گاز طبیعی روسیه 
به هند، از مســیر ایران میسر است. به 
صورت انتقال مستقیم مانند آنچه که 
همین اول ژانویه 2022 از ازبکســتان 
به جمهوری آذربایجان از طریق ایران 

انجام شده و یا به صورت سواپ.

رئیس گروه مطالعات انرژی وین توضیح داد:

توسعهگازیایرانازمسیرروسیهمیگذرد؟

ایمان ربیعی

خبراقتصادی

قیمتجدیدهرپاکتسیمان
مشخصشد

شــاتا- دبیــر 
صنفــی  نجمــن  ا
کارفرمایان صنعت 
سیمان با اشــاره به 
تعادل و ثبات موجود 

در تنظیم بازار و قیمت  ســیمان گفت: هم اکنون 
قیمت هر پاکت ســیمان در بورس کاال به زیر 2۵ 
هزار تومان رسیده است.عبدالرضا شیخان گفت: 
بعد از التهابات تابستانی ناشی از قطع برق و کاهش 
تولید و عرضه سیمان و در نهایت افزایش قیمت ها 
در این بازار، برنامه های وزارت صمت در جهت رفع 
موانع تولید و حل مشــکات این بخش منجر به 
کاهش قیمت ها و تعادل در بازار سیمان شد. وی با 
اشاره به تعادل و ثبات فعلی قیمت ها در بازار، خاطر 
نشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تامین سوخت 
کارخانجات سیمانی و افزایش تولید و عرضه نسبت 
به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم بازار این محصول 

وجود ندارد.
    

عدمتوافقباقیمتدالرچهمیکند؟
قرن نو- آلبرت 
بغزیــان با اشــاره به 
این که عدم توافق کف 
قیمت دالر با به باالتر 
از ســی هزار تومان 

می رساند، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی تکلیفش 
را با رژیم ارزی کشور مشــخص نکند و اختیارش را 
به دست بازار متشــکل ارزی بدهد، بازار ارز متشنج 
خواهد بود. وی افــزود: تا زمانی که خود به هر میزان 
ارزی که شهروندان می خواهند در اختیارشان قرار 
ندهیم عماً یک بازار آزادی وجود خواهد داشت مانند 
همین اتفاقی که برای ارز مسافری افتاده است و مسافر 
اگر بیشتر از دو هزار و دویست دالر ارز بخواهد باید آن 
را از بازار آزاد تهیه کند. بانک مرکزی اگر ارز مسافرتی 
را تأمین کند دیگر بازار دومی به وجود نخواهد آمد 
و حال در این بین بانک مرکزی نیز به نوبه خود رژیم 
ارزی نامشخصی دارد و خود عامل این باال بودن نرخ 
ارز است.وی در خصوص پیش بینی روند نرخ ارز گفت: 
قیمت دالر تا پایان سال به نتیجه مذاکرات بستگی 
دارد. اگر مذاکرات به نتیجه و تفاهمی برسد درآمد 
ارزی مــا را افزایش خواهد داد و دســت دولت برای 
عرضه بیشتر باز خواهد شــد وگرنه اگر یک بار دیگر 
مذاکرات به بن بست بخورد دالر روی سی تا ۳1 هزار 
تومان خواهد رسید و این کف قیمتی آن خواهد بود 

    
 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تمرکز 

بر مالیات گریزهاست؛
مردمنگرانافزایشدرآمدهای

مالیاتیدولتنباشند
ایسنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره افزایش 
درآمدهــای مالیاتی دولت در ســال آینده گفت: 
سیاســت دولت تمرکز بر کاهش فــرار مودیان و 
شناسایی افرادی اســت که مالیات نمی پردازند و 

بنابراین نیاز نیست افراد دیگر نگران باشند.
سیداحسان خاندوزی گفت: افزایش درآمدهای 
مالیاتی که در الیحه بودجه سال آینده دیده شده 
متکی بر کاهش فرار مالیاتی است، نه افزایش فشار 
و بار مالیاتی بر مودیانی که مالیات خود را به صورت 
شــفاف پرداخت می کنند. این افراد نباید نگران 

افزایش درآمد مالیاتی باشند.
وی ادامه داد: افزایــش مالیاتی دولت تمرکز بر 
کاهش فرار مودیان و شناســایی افرادی است که 
مالیات پرداخت نمی کنند. درصد کمی از مودیان 
مالیاتی که بیشترین درآمد را دارند مالیات پرداخت 

نمی کنند که تمرکز دولت روی این افراد است.
    

اعالمزمانواریز
یارانهنقدیدیماه

خبرانالیــن- 
مدیرعامل سازمان 
هدفمندسازی یارانه 
گفت: یکصد وسی و 
یکمین مرحله یارانه 

نقدی به حساب سرپرستان خانوار، دوشنبه 20 دی 
ماه 1400 واریز می شود.

 طبق اعام اداره کل روابط عمومی و ارتباطات 
مردمی ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، امید 
حاجتی از واریز یکصد و سی و یکمین مرحله یارانه 
نقدی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت 24 روز 

دوشنبه 20 دی ماه سال جاری خبر داد.
وی افزود: واریز ایــن مرحلــه از یارانه نقدی، 
مانند ســنوات گذشــته به ازای هر نفر 4۵ هزار و 
۵00 تومان به همراه افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کل کشور به 
حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز خواهد بود.
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