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خبر اقتصادی

پاسخ دفتر رهبری
به استفتا درباره معامالت فردایی

ایرنا- از دفتر رهبر معظم 
انقالب سوال شــد که آیا 
معامالت فردایی سکه، طال 
و ارز به لحاظ شرعی قمار و 
اکل مال به باطل محسوب 

می شوند؟ همچنین حکم شرعی سودی که در این بازار به 
دست می آید چیست؟ دفتر رهبری در پاسخ به این سوال 
اعالم کرد: به طور کلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس 
پیش بینی نوسانات قیمت ارز، ســکه، طال و مانند آنها 
باشد و خرید و فروش ارز و با چیزهای دیگر صورت نگیرد، 
مشروع نیست. باید توجه داشت که در معامالت فردایی 
ارز، سکه و طال اساساً ارز یا سکه خرید و فروش نمی شود 
بلکه تغییرات قیمت را پیش بینی می کنند و بر اساس 
آن قیمت فردایی ارز و سکه پیش بینی می شود و تفاوت 
قیمت امروز و فردا بین طرفیت جابه جا می شود.همچنین 

تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً موضوعیتی ندارد.
    

گالیه رئیس سازمان امور مالیاتی: 
شهرداری اطالعات خوبی

 درباره خانه های لوکس به ما نمی دهد
 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت که دو تکلیف 
بر عهده ســازمان امور مالیاتی گذاشته شده که مالیات 
خانه های لوکــس و باغ ویالها از مواردی اســت که باید 
اطالعات آن را از شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دریافت 
کنیم. متأسفانه سال قبل اطالعات خوبی در این زمینه 
دریافت نشد. داود منظور در ابتدای سخنان خود با اشاره 
به سهم این سازمان در وصول درآمد مالیاتی شهرداری ها 
اظهار کرد: با اطالعات محدود، مالیات این خانه ها برآورد 
شد که به کمتر از 500 میلیارد تومان رسید؛ اگر شهرداری 
در این زمینه به ما کمک کند می توانیم درآمد قابل توجهی 
از این محل دریافت کنیم. تقاضای من از رئیس ســتاد 
هماهنگی کالنشهرها این اســت که بتوانیم اطالعات را 
در سراسر کشور دریافت کنیم. منظور همچنین تصریح 
کرد: سال قبل تعداد رکوردهای اطالعاتی در این زمینه، 12 

هزار و 798 مؤدی و 11 هزار و 245 ملک بود.
    

عراق در صادرات نفت به آمریکا
از عربستان پیشی گرفت

ایلنا- عراق طی هفته گذشته به طور میانگین 456 
هزار بشکه نفت به امریکا صادر کرد که این مقدار از صادرات 
نفتی عربستان به امریکا بیشتر است.  اداره اطالعات انرژی 
امریکا در گزارشی آورده است که صادرات نفت عراق به 
امریکا طی هفته گذشــته طی افزایش قابل توجهی به 
میانگین 456 هزار بشکه در روز رسید و از عربستان پیشی 
گرفت. در گزارش اداره اطالعات انرژی امریکا آمده: امریکا 
طی هفته گذشته از 8 کشور به طور میانگین 5 میلیون و 

722 هزار بشکه در روز نفت وارد کرده است.

مرتضی عزتی معتقد است دولت در 
وضعیتی قرار دارد که نه راه پس برای آن 
متصور است نه راه پیش؛ از این رو باید از 
شــوک درمانی پرهیز کند و بپذیرد که 
فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی 

در ماه های پیش روی نیز پابرجاست.
تورم حاال چهره هولناک خود را نشان 
می دهد. آخرین آمار ارائه شده از سوی 
مرکز آمار هر چند نشــان از آن دارد که 
تورم تیرماه در محدوده 40 درصد است، 
اما واکاوی جزئیات گزارش ارائه شــده 
حکایت از آن دارد که خانوار ایرانی برای 
تامین هزینه های خود در موقعیتی ویژه 

قرار دارد.
 طبق گزارش ارائه شــده از ســوی 
مرکز آمار ایران، نــرخ تورم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در ایران به مرز 90 درصد 
رسیده است. رقم دقیق اعالمی از سوی 
مرکز آمار ایران 89.6 درصد برای خانوار 
شــهری و 88.3 درصد بــرای خانوار 
روستایی اســت. در این میان تورم نان و 
غالت 101 درصد، درصد تغییر قیمت 
گوشت قرمز و سفید و ... در تیرماه نسبت 
به سال قبل 65 درصد و میزان افزایش 
قیمت شیر و پنیر و تخم مرغ 119 درصد 
برآورد شده اســت. میزان رشد قیمت 

روغن و چربی 293 درصد است.
بررســی های میدانی حاکــی از آن 
اســت که هر کیلوگرم برنج طارم ممتاز 
از 43 هزار تومان در تیر ماه 1400 امروز 
به 150 هزار تومان رسیده است و 248 

درصد گران شده است.
از طرف دیگــر هر کیلوگــرم برنج 
هاشمی نیز از 39 هزار تومان در تیرماه 
1400 امروز به 128 هزار تومان رسیده 

است و 228 درصد گران شده است.
در این بین هر کیلوگرم برنج فجر از 
تیر ماه 1400 تا امــروز 17 هزار تومان 
گران شده است و 52 هزار تومان قیمت 

خورده است.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز 

به قرن نو گفته است: با توجه به افزایش 
قیمت در سال های اخیر، برنج ایرانی از 
سفره طبقه متوسط به پایین تقریبا حذف 
شده است و حتی این اقشار قادر به خرید 
ارزان ترین محصول برنج ایرانی نیستند و 
عموما مردم برخالف میل خود به خرید 

برنج های خارجی روی آورده اند.
وی تاکید کرد: با توجــه به افزایش 
قیمت برنج شاهد شــلوغ شدن شدید 
نانوایی ها در شهر بابل هستیم به طوری 
که فروش بسیاری از نانوایی ها در ساعات 
عصر به اتمام می رســد که این مساله را 
می تــوان نشــانه ای از جایگزینی نان و 
برنج خارجی به جای مصرف برنج ایرانی 

دانست.
 حاال نگاهی به نحوه هزینه کرد خانوار 
ایرانی نشــان می  دهد بخش مهمی از 
درآمد صرف تامین مســکن و خوراک 
می شــود. این وضعیت بدان معناست 
که نه تنها تجمیع ثروت شکل نمی گیرد 
بلکه در موارد بسیاری خانوار مجبور است 
برای تامین هزینه های خود از پس انداز 

بهره بگیرد.
تاخت و تاز اجاره بها نیز در بازار مسکن 
زیر سایه رکود عجیب و ریزش قابل توجه 

قدرت خرید مسکن خودنمایی می کند. 
اینجاســت که طرح های ریز و درشت 
دولتی برای مهار قیمت مسکن نه تنها 
ثمری ندارد بلکه نوعی به هم ریختگی را 

در این بازار سبب شده است.

پای سالمت نسل آینده 
در میان است

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه 
و کارشناس ارشد این حوزه در گفت وگو 
با »توســعه ایرانی« درباره تورم موجود 
و تاثیر آن بر زندگی خانوار ایرانی گفت: 
خود تورم به صورت کلی فشاری بر همه 
هزینه های خانوار وارد می کند و مصارف 

خانوار را به ناچار کاهش می دهد.
وی در توضیــح این مطلــب افزود: 
در شــرایط تورمی افــراد احتماال خانه 
کوچک تر می گیرند و اتومبیل ارزان تر 
می خرند و مصــرف مــواد خوراکی و 
پوشاک و ســفر و ... کاهش پیدا می کند 
تا امکان اداره اقتصادی فراهم شــود. به 
عبارت دیگر کیفیت در این فضا قربانی 
می شــود و خانوارها به فراخور دست به 

حذف می زنند. در این میان ممکن است 
بسیاری از ملزومات زندگی حذف شود.

وی گفت: هر کجا دیدید فشار تورمی 
باالست حتم بدانید که فشار هزینه ای 
زمینه را بــرای کاهش مصرف در همان 
بخش فراهم می کند. وقتی سکه گران 
می شود، حجم خرید کاهش می یابد و 
وقتی پوشاک گران می شود مردم کمتر 
لبــاس می خرند اما در مــورد خوراکی 
پای ســالمت نســل و آینده جامعه در 

میان است.
او در توضیح این مطلــب ادامه داد: 
تورم 40 درصدی عمومی به معنای آب 
رفتن 40 درصدی درآمد مردم اســت.  
اما تورم 89 درصدی خوراکی نمی تواند  
نشان از آن داشته باشــد که خانوار 90 
درصد مصرف خوراکی را کاهش بدهد. 
طبیعی است که اقالم در این سبد جابه جا 
می شوند و از این بابت است که گوشت و 
لبنیات جای خودشان را به کاالی ارزان تر 

می دهند.
وی با اشــاره به کاهــش قابل توجه 
مصرف اقــالم پروتئینــی گفت: وقتی 

گوشت و مرغ گران می شود افراد تخم مرغ 
می خورند اما وقتــی تخم مرغ هم گران 
است، کاالیی دیگر می خورند تا جبران 
شود و در نتیجه جامعه به طور عمومی با 

خطر سوءتغذیه مواجه می شود.
وی گفت: تبعات سوءتغذیه بر کارآیی، 
بهره وری و سالمت و افت توان اقتصادی 
نمایان می شود و در میان مدت هزینه های 
بهداشت و سالمت را باال می برد. از سوی 
دیگر توان کار و تولیــد را کاهش داده و 

رشد اقتصادی را کند می کند.
وی با اشاره به رشد قابل توجه قیمت 
غذا در ایران گفت: متاســفانه دولت به 
هشدار کارشناسان و اقتصاددانان توجه 
نکرد و ارز 4200 تومانی را یک باره حذف 
کرد. نتیجه این شد که اقتصاد در چاهی 
افتاد که بیرون آمدن از آن دشوار یا بهتر 

بگویم، غیرممکن است.
وی ادامه داد: در ضمــن باید توجه 
داشته باشید که این چاه در کوتاه مدت 
پر نمی شــود و عکس آنچه می گویند 
فشار تورمی ناشــی از حذف ارز 4200 
تومانی تخلیه نشده و در ماه های آینده نیز 

همراه ماست. وی هشدار داد: دولت تاکید 
دارد بخشی از افزایش قیمت ها را برای 
سال آینده گذاشته است اما فعال باید از 
شوک دادن به اقتصاد تحت هر شرایطی 

پرهیز کرد.
وی گفت: اقتصاد ایران  در موقعیتی 
اســت که چاره کوتاه مدت نــدارد، فقر 
عمومی ایجاد شــده تنهــا در صورتی 
برطرف می شــود که رشــد اقتصادی 
اتفاق بیافتد. در این صورت با رشد مثبت 
اقتصادی جامعه ایران از فشار فقری که 

حاال با آن مواجه است فاصله می گیرد.
وی با اشاره به اینکه افراد با درآمد خود 
زندگی می کنند نه با دارایی خود، گفت: 
قیمت واحدهای مســکونی، خودرو و 
کاالهای سرمایه ای بسیار افزایش داشته 
اما تا وقتی درآمد افراد متعادل نشــود، 

گسترش فقر عمومی متوقف نمی شود.
او نتیجه گرفت: بــه این ترتیب الزم 
است دولت تدابیری برای رشد اقتصادی 
و به کار افتادن چرخ اقتصاد در دستور کار 
قرار دهد تا جامعه ایران از این وضعیت 

فاصله بگیرد.

توصیف استاد اقتصاد دانشگاه  از آنچه تورم ٨٩ درصدی خوراکی ها رقم زده است 

مردم در فقر عمومی و دولت در چاه حذف ارز ترجیحی
ایمان   ربیعی

آگهی مفقودی برگ کمپانی - برگ سبز
اینجانب ماردین ازغ مالک خودروی سواری سیستم سایپا تیپ 131SEمدل 1394 رنگ 
سفید به شماره انتظامی ایران 61-627 ل 32 شماره موتور 5468531  شماره شاسی 
NAS411100F3440498 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی ( 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج 
مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دیواندره

آگهی فقدان سند مالکیت

     نظر باینكه آقاي كریم شیرمردي بموجب وكالتنامه شماره 1401/04/18-55067 
بوكالت از آقاي احمد شیرمردي شاه قاسمي با ارائه دو برگ استشهاد محلی گواهی شده 
اعالم نموده سند دفترچه اي  به شماره چاپي 335128-الف85  مربوط به سیزده هزار 
و ششصد و شصت و یك ، یك میلیون و دویست و پنجاه هزارم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك 343 فرعي از 4 اصلي  كه در صفحه 455 دفتر 33 ناحیه دو ذیل شماره 
6906 بنام احمد شیرمردي شاه قاسمي ثبت گردیده در اثر سهل انگاري مفقود گردیده و 
تقاضاي صدور سند مالكیت المثني نموده لذا مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذكر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد ، اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند المثني صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهند شد.
هيبتي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو شهرستان شهركرد  

آگهی فقدان سند مالکیت

      نظر باینكه آقاي علي مدد سلیماني بابادي با ارائه دو برگ استشهاد محلی 
گواهی شده اعالم نموده سند دفترچه اي  به شماره چاپي 161546-الف85  
مربوط به یك چهل و چهارم سهم مشاع از 2 سهم از 12 سهم از 84 سهم پالك 
23 اصلي  كه در صفحه 359 دفتر 56 فرخشهر ذیل شماره 9369 بنامش ثبت 
گردیده در اثر سهل انگاري مفقود گردیده و تقاضاي صدور سند مالكیت المثني 
نموده لذا مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس 
مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذكر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد ، اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند المثني صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهند شد.
هيبتي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو شهرستان 
شهركرد  

شناسه آگهی1355304

شناسه آگهی1355301

رئیس اسبق کانون صرافان گفت: اگر ما در یک خط مستقیم 
و با شیب مالیم از 70 ریال سال 57 به 30 هزار تومان قیمت ارز 
می رســیدیم، خیلی بهتر از این بود که در مقاطع مختلف با 

تالطم های وحشتناک، قیمت ارز تغییر کند.
به گزارش خبرآنالین، علی اصغر سمیعی درباره پیش بینی 
مســیر ارز؛ با توافق، بی توافق اظهار داشت: در طول 40 سال 
گذشته 12 بار قیمت ارز دو برابر شده است. این در اثر مشکالتی 

بوده که در اقتصاد کشور وجود داشته است؛ جنگ، تحریم ها، 
عدم مدیریت صحیح در اقتصاد کشــور. این اشکاالت وجود 
داشته و پول ما تضعیف شده اســت. اما غیر از این ها، یکی از 
مهم ترین مشکالتی که به وجود آمد، تالطم هایی بوده که به 
اقتصاد کشور ضربه زده است. یعنی اگر ما در یک خط مستقیم 
و با شیب مالیم از 70 ریال ســال 57 به 30 هزار تومان قیمت 
ارز می رســیدیم، خیلی بهتر از این بود که در مقاطع مختلف 

با تالطم های وحشتناک قیمت ارز تغییر کند. وی عنوان کرد: 
نکته دیگر، مساله انحصاری کردن اقتصاد کشور است. ما باید 
اجازه دهیم که اقتصاد، رقابتی باشد. این گونه سخت گیری ها 
در دادن مجوزها و یا تمدید مجوزها، کار صحیحی نیســت. 
ما مجوز یک صراف را به بهانه این که باید ســرمایه اش را چند 
برابر کند، تمدید نمی کنیم. این در حالی است که به کسانی 
که سرمایه های کالن دارند و کمتر از کار صرافی اطالع دارند، 
مجوز صرافی می دهیم. این گونه اجازه رقابت را از صرافی های 

قدیمی می گیریم.
رییس اســبق کانون صرافان همچنیــن در ادامه گفت: 
همان طور که گفتم، از ســال 57 تاکنون نرخ ارز 12 بار دو برابر 
شده و خیلی عجیب نیست که باز هم نرخ ارز دو برابر شود. اگرچه 

باید پول ملی تقویت شود، اما کاهش نرخ ارز در شرایطی است 
که قیمت همه کاالها پایین آید، نه 
این که قیمت زمین و مســکن سر 
به فلک بکشــد و فقط زورمان به ارز 
برسد. بهتر است که قیمت ها به طور 
متعادل کم و زیاد شود. سمیعی افزود: 
پیشنهاد ما این است که دولت به جای 
تزریق ارز به بازار،  ملک های خود را به 
بازار عرضه کند و یا بانک ها را مجبور 
کند که ملک هایی را که با پول مردم 
خریده اند، به بازار عرضه کنند و فقط 

به تزریق ارز نپردازد.

رئیس اسبق کانون صرافان:

 عجیب نیست باز هم نرخ ارز دو برابر شود

خبر

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه 
به سیاســت هایی که ایران درباره مذاکرات برجام در 
پیش گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی 
بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل 
افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت 
از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت 
امریکا تلقی و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات 
به نتیجه ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند در مذاکرات 

به نتیجه ای برسند.
پدرام سلطانی در گفت وگو با ایلنا، درباره بازگشت 
نرخ حقوق ورودی گمرکی به ارز 4200 تومانی اظهار 
داشت: طبق آنچه که اعالم شده، مبنای محاسبه حقوق 
ورودی گمرکی به ارز 4200 تومانی بر نمی گردد و قرار 
بر این است که حقوق ورودی از 4 درصد به یک درصد 
کاهش پیدا کند. البته باید این نکته را هم درنظر گرفت 
که اساسا دولت ســیزدهم پیش بینی ناپذیر است و 
نمی توان به طور دقیق گفت در اجرا، کدام تصمیم پیاده 
سازی می شــود اما طبق اعالم رسمی دولت، کاهش 
حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه با الیحه دو فوریتی 

در حال بررسی است.
وی ادامه داد: معقتدم آثار و تبعــات افزایش نرخ 

حقوق ورودی باید از قبل پیش بینی می شد و فهم این 
موضوع که افزایش نرخ حقــوق ورودی باعث افزایش 
قیمت ها می شود، بسیار ســاده بود. همان زمانی که 
الیحه بودجه تنظیم شد و متوجه تغییرات در تعیین 
نرخ ورودی حقوقی شدیم، این هشدار را دادیم که با این 
تصمیم حقوق ورودی، تا 6 برابر افزایش پیدا می کند اما 
متاسفانه نه دولت به این هشدارها اعتنایی داشت و نه 
مجلس تصویر درستی از این سیاست و تصمیم داشت.

سلطانی افزود: در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش 
شدید حقوق ورودی، قیمت های مواد اولیه، وارداتی و 
بهای کاالهای تولید شده را تحت تاثیر گذاشت. تصمیم 
افزایش نرخ حقــوق ورودی گمرکی بر روی حجم در 

گردش تجار و تولید کننده هم اثر گذاشــت و فشــار 
سنگینی بر آن وارد کرد. معقتدم این یک تصمیم بسیار 
نادرستی بود که حاال پس از 4 ماه به این نتیجه رسیدند 

که این تصمیم را اصالح کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تصمیم اصالح 
نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده، 
گفت: تورم را نمی توان تنها در بستر این تغییر تحلیل 
کرد چراکه سایر سیاست ها و مولفه ها در شرایط کنونی 
از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های موجود  
که احتمال تشــدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در 
تورم ایجاد کرده و مهم تر اینکه منجــر به ایجاد تورم 
انتظاری شده و نوک پیکان در ماه های آینده باز هم نرخ 

تورم را با شیب زیادی رو به باال را نشان می دهد.
سلطانی افزود: اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی 
که ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورِم هزینه را به بازار 
ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی 
می تواند مقداری شیب رو به باالی تورم را کمتر کند اما به 
طور قطع تورم را کاهش نمی دهد بلکه شیب رو به باالی 

نرخ تورم را به اندازه ای در ماه های آینده کمتر می کند.
وی تاکید کرد: اما اتفاق مهم و فشــاری که پس از 
اعالم کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل 
شده و می تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای 
کشور  به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت 
انتظار فرو برده بطوریکه خرید و فروش در بازار ُکندتر از 
دو هفته گذشته شده و بسیاری ها از هر گونه معامله ای 
دست نگه داشته اند و تصورشان این است که با اعمال این 

تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد 
اولیه بزنند، زیان می کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: براســاس اطالعات 
میدانی، این تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص 
کاال هم ُکند شــود البته این رونــد واکنش طبیعی 
واردکنندگان و خریداران مواد اولیه اســت که خرید 
و ترخیص  را به تاخیر بیندازند تــا اصالح نرخ حقوق 
ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنهــا وارد نکند. از 
این رو به نظر می آید، تا حــدی آهنگ خرید و فروش 
ُکندتر شده و فعاالن در حال رصد این هستند که این 
سیاست در چه بازه زمانی به اجرا می رسد. اگر اجرای 
آن قریب الوقوع باشد تاخیر در خرید و فروش جدی تر 

ادامه پیدا می کند.
سلطانی افزود: اما اگر احســاس بازار این باشد که 
اصالح نرخ حقوق ورودی در یکی دو ماه آینده به انجام 
نمی رســد، روند خرید و فروش به حالت و روال قبلی 
برمی گردد اما دوباره در آستانه اجرای این تصمیم، بازار 
به حالت انتظار می رود. اما در این بین موضوع مهم این 
است که اندازه آسیب وارد شده ناشی از این بی برنامگی ها 
و سیاست های ناپایدار به تجارت و اقتصاد کشور بیشتر 
از اجرای یک تصیم اشتباهِ پایدار است. به این معنا که اگر 
در اجرای یک تصمیم اشتباه، ثباتی وجود داشته  باشد 
آثار مخرب آن کمتر از تغییر مدام سیاست ها چه به سمت 
اصالح درست و چه به سمت اشتباه است چراکه تغییر 
سیاست ها تشویشی در بازار ایجاد می کند که آن لطمه 

بزرگتری را وارد می آورد.

پدرام سلطانی در گفت وگو با ایلنا:

افزایش فروش نفت با چراغ سبز آمریکا بود

گفت و گو

مرتضی عزتی، کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با 

»توسعه ایرانی«: متاسفانه 
دولت به هشدار کارشناسان 

و اقتصاددانان توجه نکرد و 
ارز 4200 تومانی را یک باره 
حذف کرد. نتیجه این شد 

که اقتصاد در چاهی افتاد که 
بیرون آمدن از آن دشوار یا 

بهتر بگویم، غیرممکن است


