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مصوبه جریمه مختل  کنندگان 
کالب هاوس لغو شد

برنا -  دیوان عدالت 
اداری با صدور دســتور 
موقــت، مصوبه هیئت 
دولت دربــاره جریمه 
مختل کنندگان کالب 
هاوس را متوقف کرد. با توجه به این حکم، اختالل 
غیرقانونی در کالب هاوس ادامــه دار خواهد بود و 

جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد.
    

 چک ها تا ۲۰ اردیبهشت 
برگشت نمی خورند

ایســنا- معاون 
اقتصادی رئیس جمهور 
گفت: ستاد ملی کرونا به 
این تصویب رســید که 
برای بازه از اول تا بیستم 
اردیبهشت ماه، تنفسی به مبادالت با چک دهد و 
بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم 
پرداخت چک اجتناب کنند. محمد نهاوندیان پس 
از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز در ستاد 
ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی کرونا تصمیماتی 
برای واحدهای تولیدی گرفته شد که قدری بتوانند 
سرپا باشند. وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که 
با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از واحدها 
امکان فروش محصوالت خود را نداشتند اما بر اساس 
روال متعارف چک هایی را صــادر کرده اند و عماًل 
امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک 
را پیدا نمی کنند و این به طور زنجیره بار مشکالتی 

را ایجاد می کند.
    

نرخ تورم سال گذشته چقدر 
افزایش یافت؟

یرانی-   ا توسعه 
آخریــن  ســاس  برا
داده های مرکز آمار نرخ 
تورم کل کشور در سال 
۹۹ نسبت به سال قبل 
از آن ۱.۶ درصد افزایش داشته و این شاخص برای 
گروه خوراکی ها ۳۹ درصد و برای غیرخوراکی ۳۵.۲ 
درصد بود. شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
در دوره مذکور برای کل کشــور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی به ترتیب عدد ۲۵۲.۶، ۲۵٠.۶ و 
۲۶۳.۵ را نشان می دهد که نسبت به سال قبل )نرخ 
تورم( برای کل کشور ۳۶.٤ درصد، مناطق شهری 
۳۶.۲ درصد و مناطق روستایی ۳٧.٧درصد افزایش 
نشان می  دهد. براساس این گزارش نرخ تورم نسبت 
به سال گذشــته برای کل کشور، مناطق شهری و 
مناطق روســتایی به ترتیب  ۱.۶ ، ۱.٨ و ٠.٤ واحد 

درصد افزایش یافته است.
    

آخرین خبر درباره مرحله دوم 
واریز سود سهام عدالت

 - یــن نال آ خبر
ســخنگوی آزادسازی 
ســهام عدالــت درباره 
آخرین اقدامات صورت 
گرفته بــرای پرداخت 
مرحله دوم سود سال ۹٨ سهام عدالت گفت: پنج 
شرکت هنوز اقدام به واریز سود نکرده اند، به محض 
واریز سود همه شــرکت ها، مرحله دوم واریز سود 
سال ۹٨ سهام عدالت ســهامداران انجام می شود. 
نخستین مرحله از واریز سود ســهام عدالت برای 
سهامداران دو روش مســتقیم و غیرمستقیم ۲٨ 
اسفند ماه ۹۹ انجام شد. دارندگان سهام ۵٠٠ هزار 
تومانی، رقمی حدود ۲٠٠ هزار تومان دریافت کردند 
و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر 
سود سهام ۵٠٠ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن 

٤٠٠ هزار تومان بود.
    

پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی 
مسکن آغاز شد

توسعه ایرانی-  مدیرعامــل بانک مسکن از 
افزایش وام ساخت مســکن تا سقف ٤۵٠ میلیون 
تومان در صــورت اســتفاده از فناوری های نوین 
توسط انبوه ســازان خبر داد.  محمود شایان گفت: 
در تهران و کالنشهرها وام ساخت مسکن تا سقف 
٤۵٠ میلیون تومان افزایش یافت. او با یادآوری اینکه 
این بانک، پیش تر نیز وام نوسازی بافت فرسوده را به 
۳٠٠ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش 
وام ساخت با روش های صنعتی سازی برای آن دسته 
از انبوه سازانی است که در بانک حساب سپرده دارند. 
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن بیان کرد: 
این وام در شــهرهای باالی ۲٠٠ هزار نفر جمعیت 
٤٠٠ میلیون و در سایر شهرها ۳٠٠ میلیون تومان 
پرداخت می شود.شایان نرخ سود این تسهیالت را 

۱٨ درصد اعالم کرد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 هر چند با تهدید مشــاور ارشــد 
قالیباف به شکایت از منتشرکنندگان 
خبری درخصوص تغییر جداول بودجه 
مصوب در مجلس شــورای اسالمی و 
توضیحات خبرگزاری رســمی درباره 
اشتباهات صورت گرفته در انتشار این 
گــزارش؛ انتظار می رفت داســتان به 
فصل نهایی نزدیک شود، اما توضیحات 
تازه نمایندگان کنونــی و نمایندگان 
سابق مجلس این آتش را بار دیگر از زیر 

خاکستر شعله ور کرد. 
ماجرای بودجه هر چند ماجرایی 
تازه نیســت و عبارات »شــفافیت در 
الیحــه بودجــه« و »بودجه ریــزی 
عملیاتــی« سال هاســت بــه گوش 
می رسد، اما امسال شرایطی تازه را در 
عرصه اقتصاد سیاســت زده رقم زده و 

به دستمایه کشمکشــی سیاسی در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدل 
شده است.   علی خضریان، نماینده ای 
که برای اولین بار این بحث را در فضای 
رسانه ای طرح کرد، بار دیگر، با استناد 
به عدم پاسخگویی نادران و قالیباف، 
در حساب توئیتر خود نوشت: با توجه 
به عدم پاســخگویی آقایان قالیباف و 
نادران نســبت به تغییرات گسترده 
ارقام و اعداد جداول بودجه ۱٤٠٠ پس 
از رای گیری الیحه در صحن مجلس 
و همچنین تالش همه جانبه عده ای 
برای برخورد سیاسی و رسانه ای با این 
موضوع، مطالبی را جهت تنویر افکار 

عمومی بیان می کنم.
آنچه کامال مشــخص است اینکه 
نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ 
در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره ها، 
احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات 

شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند 
و ۲٧ اســفند نیز رئیس مجلس رسما 
قانون بودجه سال ۱٤٠٠ و جداول آن را 
طی نامه های جداگانه به رئیس جمهور 
ابالغ کــرد. این درحالی اســت که در 
جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن 
زنگنه طی اخطار قانون اساسی پیرامون 
اینکه برخالف وعده کمیسیون تلفیق 
هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و 
رای گیری درحالی است که نمایندگان 
هیچ اطالعی از جــداول ندارند، تذکر 

می دهد.
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 
نیز در پاسخ ضمن رد تذکر، مدعی شد 
»جداول« در پیوســت موجود است 
و تاکیــد می کند: »االن هم کــه آن را 
می فرســتیم اصالحات »جداول« را 
فرســتاده ایم... قبل از ابالغ بودجه به 
دولت، تمام ردیف ها، جداول، تغییرات 

متفرقه و همه اصالحات، احکام بودجه 
انجام شده و مصوب است.«

وقتی جناب نادران با صراحت اعالم 
می کند جداول اصالح شده در پیوست 
موجود است و االن که آن را می فرستیم 
شــورای نگهبان، اصالحات جداول را 
هم فرستاده ایم و اصالحات انجام شده 
و مصوب اســت؛ یعنی از ۲٧ اســفند 
۹۹ که قانون بودجه ۱٤٠٠ رســما به 
دولت ابالغ شد، موضوع بودجه در همه 
ابعاد خاتمه می یابد. کســانی که با این 
تفصیل از فردای ابــالغ قانون بودجه 
ســال ۱٤٠٠ به دولت تا ۱٤ فروردین 
در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل اهلل 
مجلس در حال تغییر ردیف های بودجه 
بودند، می بایســت پاسخگو باشند که 
چه کرده اند؟ و بعــد از همه این مراحل 
چــه کاری روی بودجــه ۱٤٠٠ انجام 
می دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟

نادران چه می گوید؟
رئیــس کمیســیون تلفیــق اما 
توضیحاتی مفصل در این مورد ارائه کرده 
است. الیاس نادران گفت: همه تغییرات 
اعمال شــده بر بودجه، بــا هماهنگی 

شورای نگهبان انجام گرفته است.
او ادامه داد: شــورای نگهبان روی 
برخی اعداد و ارقام و جداول نظر داشتند 
که نظرات آنها در کمیسیون تلفیق و هم 
در صحن علنی مجلس باید مورد اعمال 

نظر قرار می گرفت.
نادران تصریــح کرد: متاســفانه 
در روزهــای اخیر در فضــای مجازی 
بی اخالقی هایی صــورت گرفت مبنی 
بر اینکــه مجلس مصوبه ای داشــته و 
کمیســیون تلفیق، مصوبه مجلس را 

تغییر داده است.
رئیس کمیســیون تلفیق افزود: به 
اطالع مردم شریف ایران می رسانم که 
آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب 
محض است. اطمینان می دهم آن چه 

انجام می شود در چارچوب اختیارات 
قانونی بوده است.

پاسخ توکلی به نادران 
 از سوی دیگر احمد توکلی، رئیس 
هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
که سابقه سال ها نمایندگی را در کارنامه 
خود دارد پاســخی محکم برای رئیس 
کنونی کمیسیون تلفیق دارد. وی به ایلنا 
گفته است: فقط به ایشان گفتیم قبل از 
اینکه دعوا باال بگیرد تا فرصت هســت 
حرف های خود را در محضر مردم بیان 
کنند. این نامه ای که مخالفین نوشتند را 
بردارند و در صحن علنی توضیح بدهند 
که پاسخ هر کدام از موارد چیست، اگر 
قانع شــدند که هیچ، اگر قانع نشدند، 
سند بیاورند؛ به این علت که مخالفین 
هم تاکنون حرف های کلی زده اند. در 
صورت ارائه سند هم کمیسیون اصل 
۹٠ رســیدگی کند و هم ما رسیدگی 
خواهیم کرد. ما تاکنون نشان دادیم که 
رودربایستی با کسی نداریم، ان شاءاهلل 

بعد از این هم نخواهیم داشت.
او البته اطالعاتی بسیار دقیق را در 
این حوزه ارائه کرده است. توکلی با اشاره 
به اینکه از ٤٤ نفر عضو کمیسیون تلفیق 
۳٤ نفر هیچ سابقه ای  در بودجه ریزی 
نداشــتند، با اشــاره به ایــن نکته که 
دستکاری جداول مســبوق به سابقه 
بوده است، گفت: من از شروع مجلس 
هفتم در ٨۳ تا ســال ۹٠ تالش زیادی 
داشتم تا نمایندگان را قانع کردم که این 
کار خالف قانونگذاری است، که در حین 
رسیدگی به بودجه قانونگذاری کنند. 
این روش اقتصاد ملی را متزلزل می کند 
و ثبات روانی را از بین می برد. علت این 
است که اوال زمان رسیدگی بسیار کوتاه 
است و در عمل نمی رسند که بخواهند 

دقیق شوند.
هزارتوی عدم شفافیت در اقتصاد 
 اقتصاد ایران سال هاست درگیر عدم 

شفافیت است. نامه صد نماینده مجلس 
در خصوص تغییرات رخ داده در الیحه 
بودجه ســال جاری نشان از عمق عدم 
شفافیت در اقتصاد ایران دارد. هر چند 
دستکاری الیحه بودجه از سوی احمد 
توکلی رویه ای ســابقه دار خوانده شده 
است اما حاال مجلسی که لقب انقالبی 
را برای خود برگزیده به چالش کشیده 
است. عمق عدم شفافیت و دستکاری در 
اعداد و ارقام جداول در حقیقت سندی 
اســت دال بر بی موردی هزینه گزاف 
تدوین الیحه بودجه و ورود مجلس به 
ماجرای بررسی این الیحه در دوره ای 
نسبتا طوالنی و حاال صدای بلند اعتراض 
بخشی از نمایندگان مجلس می تواند 
آغازی باشد بر اصالح روند کنونی حاکم 
بر جریان بررسی این الیحه. شمارش 
معکوس برای مشخص شدن نتیجه این 
اعتراض بلند که اولین بار از سوی علی 

خضریان مطرح شد، آغاز شده است. 
 باید دید آیــا این اتفــاق می تواند 
تغییــری را در روند ناســالم حاکم بر 
بررسی الیحه بودجه ایجاد کند؟ باید 
منتظر ماند، پیگیری کرد و نتیجه را دید. 

ادامه افشاگری و رسوایی در باب دستکاری بودجه؛

در ساختمان شیخ فضل اهلل چه گذشت؟
خضریان: کسانی که با 

این تفصیل از فردای ابالغ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به 

دولت تا ۱۴ فروردین در 
طبقه نهم ساختمان شیخ 

فضل اهلل مجلس در حال 
تغییر ردیف های بودجه 

بودند، می بایست پاسخگو 
باشند که چه کرده اند؟ و 

بعد از همه این مراحل چه 
کاری روی بودجه ۱۴۰۰ 

انجام می دادند؟ این همه 
تناقض از کجاست؟

خبر

گفت وگو

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، نحوه مدیریت بــازار ارز در صورت لغو 
تحریم ها اهمیت بسیار زیادی برای آینده اقتصاد 

ایران خواهد داشت.
عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا  افزود: بخش 
خصوصی در سال های گذشته همواره تاکید داشته 
که هرگونه تالش برای مهندسی بازار ارز و برنامه 
ریزی برای سرکوب عمدی قیمت ها می تواند به 
شرایط کالن اقتصادی ایران آسیب جدی بزند، 
همانطور که ما نتایج بخشی از این مداخله و چند 

نرخی کردن ارز را نیز به وضوح دیده ایم.

وی با بیان اینکــه در صورت لغو تحریم ها نیز 
باید رویکرد دقیق به بازار ارز مشــخص شــود، 
توضیح داد: قطعا بهترین و تنها مکانیزم مثبت بازار 
است. اعتماد به بازار و شرایطی که عرضه و تقاضا 
به وجود می آورد بهترین راهکاری اســت که هم 
واقعیت های اقتصادی ما را مشخص می کند و هم 
از به وجود آوردن شوک های جدید به صادرکننده 

و تولیدکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با هشدار نسبت به 
سرکوب عمدی نرخ ارز در صورت کاهش تحریم ها، 
بیان کرد: در صورتی که دولت بخواهد با ارزپاشی 

یا سرکوب دستوری قیمت ارز، این جو را به وجود 
آورد که شــرایط بهبود پیدا کرده، نه تنها برای 
اقتصاد ایران جنبه مثبت نخواهد داشت که حتی 
ممکن است به ضرر و زیان شدید تولیدکننده و 

صادرکنندگان نیز منجر شود.
به اعتقاد آرگون، بهترین ســناریو ارزی برای 
اقتصاد ایران در صــورت لغو یا کاهش تحریم ها، 
آزادســازی بازار و اعتماد به مکانیــزم بازار برای 

تعیین قیمت است.
وی درباره بــراورد خــود از احتمال کاهش 
تحریم ها نیز بیان کرد: هرچنــد هنوز مذاکرات 

ادامه داشته و مشخص نیست که چه سرنوشتی 
پیدا خواهد کرد اما شرایط در هفته های گذشته 
بهبودی نسبی را نشــان می دهد. اگر سال قبل 
هر روز خبر جدیــدی از تحریــم و محدودیت 
می آمد و حتی رئیس جمهــور آمریکا در توییتر 
خود تهدیــد می کرد، امروز این خبرها نیســت 
و همین امر می توانــد در بلندمــدت به بهبود 
تجارت ایران کمک کند. نــرخ ارز پس از خروج 
آمریکا از برجام افزایشــی قابــل توجه پیدا کرد 
و تا پاییز امســال و پیروزی بایــدن در انتخابات 
 آمریکا، روند افزایشــی خود را حفــظ کرده بود.
هرچند مردم انتظار دارند کــه در صورت لغو یا 
کاهش تحریم ها، نرخ ارز به شکل جدی کاهش 
پیدا کند اما فعاالن اقتصادی هشدار می دهند که 

پایین آمدن ناگهانی نرخ دالر، برای تولیدکنندگانی 
که مواد اولیه خود را با قیمت باال خریداری کرده اند 
یا صادرکنندگانی که قصد بازگشت منابع به کشور 

را دارند، گران تمام می شود.
چند روز قبل رئیس کنفدارســیون صادرات 
ایران به دولت هشــدار داده بود که در صورت لغو 
تحریم ها، سیاست ارزپاشی در اقتصاد را اجرایی 

نکند.

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا گفت: عمده سپرده های 
ایران در روسیه است که در زمان آقای بهمنی، معاون بانک 
مرکزی روسیه به تهران آمد، و ایران بیش از ۳۱ میلیارد دالر 
از ســپرده های خود را به روســیه منتقل و در ازای آن روبل 
دریافت کرد که حرکت عجیبی بود و تنها با این کار ٤٠ درصد 

از ارزش سپرده ها کاهش یافت.
مهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنا در مورد روند مذاکرات 
ایران و کشــورهای غربی و تاثیر اقتصادی آن اظهار داشت: 
براســاس صحبت هایی که با اعضای دو تیــم حاضر در وین 
داشتیم، پیشرفت خوب و مثبت وجود دارد بطوری که بر سر 

٤ مورد از ۶ موضوع مورد بحث توافق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شــکاف اصلی بر ســر این 
موضوع اســت که ایران می خواهد ایــن گفت وگوها در یک 
پکیج باشد اما در آن سو صحبت از بازگشت به ۲٠۱۶ است تا 
ایران به تعهدات خود در مورد غنی سازی بازگردد و تحریم ها 
برداشته شــود. همچنین برخی از تحریم های اعمال شده 
در زمان آقای ترامپ چون پیشــنهاد کنگره بود برداشــتن 
آنها با دســتور رییس جمهور از نظر حقوقی با مشکل روبه رو 

خواهد شد.
ضرورت پیوستن به اف ای تی اف

وی گفت: در مورد تحریم های بانکی هم خزانه داری آمریکا 
مراحل آماده ســازی برای پایان تحریم ها را به پایان رسانده 
اســت. البته این به معنای بازگشت سیســتم بانکی ایران 

به سیســتم جهانی نیست چون هم ســوئیفت و هم اروپای 
۳ تاکید دارند که تا ایران بــه FATF نپیوندد، نمی تواند از 
خدمات بانکــی بدون محدودیت اســتفاده کند. در نتیجه، 
در این موضوع شکاف وجود دارد اما فضا و سرعت پیشرفت 
حکایت از خواست دو طرف برای توافق دارد. این کارشناس 
اقتصــادی تصریح کرد: تــالش تیم ایران بایــد متمرکز بر 
برداشتن تحریم ها از سه بخش انرژی، سیستم بانکی و حمل 
و نقل ایران باشــد. البته ایران اولویت هایی را اضافه کرده که 
بیشتر مربوط به برداشتن تحریم  نهادهای امنیتی است تا در 
گفت وگوی یک مرحله ای از تحریم خارج شوند و از نظر من 

مهمترین ترمز توافق نیز همین موضوع است.
وی ادامه داد: شــاید تاثیر این اتفاقات در ۱۵ ماه آینده بر 
زندگی مردم در کاهش تورم و در دو ســال آینده بر کاهش 

بیکاری قابل مشاهده باشد.
هشدار درباره انتفاع دالالن

عمادی گفت: اگر قرار باشد، تنها پول ها آزاد شوند و ایران 
بتواند نفت بفروشــد اما این انحصارگرایی ها همچنان ادامه 
داشته باشــد، در آن صورت باعث افزایش واردات کاالهای 
مصرفی می شــود چون این پول ها بجای سرمایه گذاری در 
بخش صنعتی صرف خریدهای عجیب و غریب شده و دالل ها 
از این راه منتفع می شوند. در این راستا برداشتن تحریم شاید 

کمبود کاالها را جبران کند اما اقدام زیرپایه ای نیست.
مشــاور اقتصادی در اتحادیــه اروپا در مــورد احتمال 

آزادش شــدن دارایی های ایران گفــت: در حال حاضر  رقم 
دقیق پول های بلوک شــده ایران را نمی دانیم اما براســاس 
پرونده ای که در سال ۲٠۱۹ وجود داشت، ایران در ۲۱ کشور 

سپرده های بیش از نیم میلیارد دالری داشت.

تصمیم عجیب برای ذخایر ارزی در دوره احمدی نژاد
وی مدعی شد: عمده سپرده های ایران در روسیه است که 
در زمان آقای بهمنی، معاون بانک مرکزی روسیه به تهران 
آمد و ایران بیش از ۳۱ میلیارد دالر از سپرده های خود را به 
روســیه منتقل و در ازای آن روبل دریافــت کرد که حرکت 
عجیبی بود و تنهــا با این کار ٤٠ درصد از ارزش ســپرده ها 

کاهش یافت.

یک پیش بینی از نرخ دالر پس از لغو تحریم ها

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

 ایران در ۲۱ کشور سپرده  بیش از نیم میلیارد دالری دارد
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