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توضیحات معاون وزیر صمت 
درباره قیمت گذاری فوالد

مهر- معاون معدنی 
وزیر صمت با بیان اینکه 
قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی داللی و رانت را 
حذف می کنــد، گفت: 
کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده 
و امیدوارم بزودی شاهد نهایی شــدن و اجرای آن 
باشیم. داریوش اســماعیلی در مورد بخشنامه ای 
که از دیروز در شبکه های اجتماعی بعنوان تصمیم 
تازه وزارت صمت برای قیمت گذاری فوالد دست به 
دست می شود و موجب واکنش تند فعاالن بازار سهام 
شده، اظهار داشت: در جلسات اخیر به خصوص بعد 
از کسب رای آقای رزم حسینی به عنوان وزیر صمت، 
عمدتاً بر روی افزایش تولید و تقویت صادرات فوالد 
متمرکز بوده ایم. در این راستا جلساتی هم مرتبط 
با بخش های فــوالدی از جمله تولیــد و عرضه در 
بورس کاال و همینطور بررسی نحوه تقویت صادرات 
محصوالت فوالدی برگزار کردیم. وی ادامه داد: در 
مورد این شیوه نامه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم 
و در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم؛ جلسات 
متعددی را با عمده تولیدکنندگان شمش، فوالد و 
محصوالت فوالدی داشتیم و صورتجلسه ای را با آنها 
تنظیم کردیم. همچنین به اتفاق نمایندگان انجمن 
تولیدکنندگان فوالد صورتجلســه ای را در همین 
راستا تنظیم کردیم. جلسه ای را با انجمن نوردکاران 

نیز داشتیم که صورتجلسه ای تنظیم شد.
    

افزایش ۲۴۰ هزار بشکه ای 
صادرات نفت عربستان

رویترز- صادرات 
نفت خام عربســتان در 
ماه اوت با افزایش روزانه 
۲۴۰ هزار بشــکه ای به 
۵ میلیــون و ۹۷۰ هزار 
بشکه در روز رسید.  داده های رسمی در روز دوشنبه 
)۲۸ مهرماه( نشــان داد که صــادرات نفت خام 
عربستان در ماه اوت برای دومین ماه پیاپی افزایش 
یافت و به ۵ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه در روز رسید. 
صادرات این کشور در ماه ژوئیه ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار 
بشکه در روز در جوالی بود. داده های رسمی نشان 
داد که مقدار تولید نفت خام این کشور در ماه اوت 
۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۸ میلیون و 

۹۸۰ هزار بشکه در روز رسید.
    

 گوجه فرنگی هر کیلو 
۱۵ هزار تومان شد

تسنیم- قیمت هر 
کیلوگرم گوجه فرنگی 
که تا هفته هــای قبل تا 
هزار و ۵۰۰ تومان کاهش 
یافته بود امروز به ۱۵ هزار 
تومان رســیده و ۱۰ برابر افزایش یافته است. قیمت 
یک کیلوگرم گوجه فرنگی بــه ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان 
رسیده که این قیمت برای محصولی مانند صیفی باال و 
غیرمنطقی است. درباره دالیل این افزایش قیمت می 
توان به صادرات بی رویه این محصول به کشورهای 
همسایه و کاهش تولید و عرضه مقطعی این محصول 
در بازار اشــاره کرد.   با ورود محصول گوجه فرنگی 
استان های گرمسیری جنوب کشور به بازار، این نرخ  

در هفته های آینده  تعدیل می شود.
    

نماینده تهران پیشنهاد کرد: 
اجرای طرح تامین کاالهای 
اساسی با کاالبرگ الکترونیکی

توســعه ایرانی- 
نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی 
پیشــنهاد اســتفاده از 
معوقات مالیاتی کارت 
های بازرگانی به منظور تامین بخشی از منابع مالی 
طرح تامین کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ 
را ارائه کرد.  مالک شریعتی نیاسر با استناد به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه بر اساس 
گزارش معاونــت نظارت و بازرســی وزارت صمت 
منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶، معوقات مالیاتی اشــخاص 
حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی در مجموع 
۲۸هزار میلیارد تومان بوده کــه از این مبلغ حدود 
۹ ه.م.ت مربوط به اصل مالیــات متعلقه و مبلغ ۱۹ 
ه.م.ت مربوط به جرائم است؛ در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: چالش جدی مجلس و دولت، نحوه 
تدارک ۳۰ ه.م.ت. منابع مالی  طرح تامین کاالهای 
اساســی با کاالبرگ الکترونیک اســت، در حالیکه 
فقط یک قلم از معوقات مالیاتی مرتبط با کارت های 
بازرگانی ۲۸ ه.م.ت است.کمیسیون های بودجه و 
اقتصاد می توانند دولت را مکلف به تامین بخشی از 

منابع مورد نیاز از این محل کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 لغــو تحریم تســلیحاتی، نزدیکی 
انتخابات آمریکا، آزاد شدن ۵ میلیارد دالر 
منابع  بلوکه شده در عراق، پول پاشی در 
بازار و تالش برای منتفی کردن استیضاح 
رئیس دولت. این ها دالیلی اســت که 
در دو روز اخیر صرافــان برای کاهش 

قیمت ها در بازار بر زبان می آورند.
 بــازار ارز ایــران دیروز شــرایطی 
اســتثنایی را تجربه کرد. عقبگرد دالر 
تا محدوده ۲۷ هزار تومان و رســیدن 
قیمت فروش به ۲۶ هزار تومان شرایطی 

نامتعادل را بر بازار ارز ایران حاکم کرد.
رئیس  کل بانــک مرکــزی که به 
تازگی سفری در خصوص مذکره برای 
آزادسازی منابع بلوکه شــده ایران در 
عــراق را انجام داد و تاکیــد کرد که هر 

لحظه ممکن است تغییری در بازار ارز رخ 
دهد، حاال از مدیریت بازار سخن به میان 
آورده و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی؛ اما معلوم نیســت این روند، 
روندی ادامه دار اســت یا شرایط دوباره 

تغییری جدی را تجربه می کند. 
 دالر که تنها در سه ماه رشد قیمتی 
برابر بیش از ۱۰ هزار تومان را تجربه کرده 
بود، حاال در دو روز کاهشــی نزدیک به 

۵هزار تومان را تجربه کرده است. 
 دیروز بــازار یک تنه در ســیطره 
شــایعات و شایعه ســازان بود. برخی 
می گفتند تا مرز ۲۰ هزار تومان قیمت ها 
پایین می آیــد و برخی دیگر نیز معتقد 
بودند ریزش قیمت ها به زودی متوقف 
شــده و در هفته آتی قیمت ها روندی 
افزایشی را ازسر می گیرد. نوسان گیران 
اما وارد میدان شــده بودند و ارز خود را 

می فروختنــد. در این میان کســی به 
صراحت نمی دانســت ریشــه ریزش 
قیمت ها به کدام عامل بــاز می گردد و 

دلیل این اتفاق چیست. 
وارونگی در بازار ارز 

فردوسی روز پرالتهابی را پشت سر 
گذاشــت. هرچند برخی خوشحال از 
ریزش قیمت ها تاکید داشتند باید قیمت 
سایر اقالم نیز کاهش یابد، برخی دیگر به 
کمبود دارو در داروخانه ها و چسبندگی 
باالی قیمت ها در بازار موبایل و ... اشاره 
می کردنــد و می گفتند کاهش قیمت 
دالر بدون تاثیرگذاری بر ســایر بازارها 
بیهوده است. سیامک قاسمی، کارشناس 
اقتصادی در صفحه شــخصی خود در 
اینستاگرام نوشت: »به دلیل نوسانات 
باالی بازارهــا در هفته های منتهی به 
انتخابات امریکا و بعد از آن تا زمان قطعی 

شدن نتیجه انتخابات از سفارش گذاری و 
خریدهای گسترده یا تغییر سیاست های 
قیمت گذاری یا ایجاد تعهدات ارزی تازه 
جدا خودداری کرده و هوشمندانه رفتار 
کنید.« این هشدار البته نشان می دهد 
که وی محاسبه ریســک را نیز در این 

توصیه خود انجام داده است. 
 برخی دیگر از کارشناسان نیز در 
جواب این پرسش که به نظر شما دلیل 
ریزش چیســت؟ می گفتند: منتظر 
اعالم بانک مرکزی هســتیم. آلبرت 
بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران 
در خصوص این که باالخره این ریزش 
ادامه دار است یا خیر؟ گفت: مسئوالن 
بانک مرکزی پاسخ دهند دلیل ریزش 
چیست و چه میزان ارز به بازار تزریق 
کرده اند تا بتوانیم تحلیل کنیم که این 

روند ادامه دار خواهد بود یا نه. 

بی ثباتی باال و افزایش ریسک 
خریدوفروش در بازار سکه 

همزمان با ریزش قیمت دالر، بازار 
سکه با شوکی عجیب روبرو شد. از یک 
سو حباب سکه تحت تاثیر افزایش عرضه 
و فروش بیشتر سرمایه گذاران در حال 
تخلیه بود و از سوی دیگر کاهش لحظه 
به لحظه قیمت ها زمینه را برای توقف 
خرید و تنها فروش سکه از سوی صرافان 

فراهم کرد. 
 صرافان قیمت خرید سکه را ۴۰۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان پایین تر از قیمت فروش 
آن اعالم می کردند و می گفتند نوسان 
قیمت ها ادامه دارد البته بسیاری با اعالم 
اینکه خرید نداریم، خود را از پاســخ به 
سئواالت متعدد مشتریان می رهاندند. 
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه 
طال و جواهر در این خصوص گفت: ماجرا 
تنها به کاهش قیمت دالر برنمی گردد. 
برخورد با برخی فروشــندگان کاغذی 
طال و سکه نیز کارساز بوده و بسیاری از 

آنها احضار و دستگیر شده اند. 
 وی در توضیح این مطلب افزود: این 
دسته از دالالن برای باال بردن دارایی های 
خود، وضعیت بازار را نابســامان کرده 
و با خرید و فروش کاغــذی ارز و بدون 
جابه جایی کاال رکوردهــای قیمتی را 
شکستند. قیمت سکه تمام بهار آزادی 
در روز یکشــنبه ۲۷ مهر ماه به حدود 
۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رســید 
که رکوردی عجیب در بازار این کاالی 
سرمایه ای تلقی می شود. افزایش تقاضا 
برای خرید با هدف پیشــگیری از زیان 
توسط ســرمایه گذاران خرد نیز در این 

بازار محسوس بود. 
 این فعال بازار طال و سکه ادامه داد: 
بازار با بی ثباتی باالیی روبروست و ریسک 
خرید و فروش به شدت افزایش یافته از 
این رو بسیاری دست از خرید کشیده اند 

تا قیمت ها به ثبات برسد. 
دیروز طالی خام نیز کاهشی نزدیک 
به ۲۰۰ هزار تومان را در قیمت هر گرم 
شــاهد بود. با این حال طالفروشان هر 
گرم طالی ساخته شده را در محدوده 

یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تمان عرضه 
می کردند و می گفتند مزد ساخت طال 
به ازای هر گرم به حدود ۲۰۰ هزار تومان 

رسیده است. 
 خودرو کجا می رود؟

ســایت های خبــری گزارش های 
متعــددی را درخصوص ســقوط آزاد 
قیمت خودرو منتشر کردند. با این حال 
فعاالن بازار خودرو می گویند هر چند 
قیمت ها کاهشــی عجیب و غریب را 
تجربه کرده و پراید حتی به قیمت ۱۱۸ 
میلیون تومان به بازار عرضه شده است، 
اما کسی دست به خرید و فروش نمی زند 

و همه نظاره گرند که چه خواهد شد. 
 فعاالن بازار خــودرو می گویند در 
این بازار تنها پول الزم ها یا کســانی که 
به شدت ترســیده اند و در مدت کوتاه 
پول خود را نیاز دارند به دنبال مشتری 
می  گردند و بقیه افراد ایستاده اند تا بازار به 
ثبات برسد چراکه در وضعیت افزایشی و 
یا ریزشی نمی توان تصمیم دقیقی برای 

سرمایه گذاری گرفت. 
 اقتصاد ایران از ابتدای سال روزهای 
بسیار ســختی را ســپری کرده است. 
افزایش نرخ تورم، پیشــروی قیمت ارز 
در بازارها و گرانی بیش از حد سایر اقالم 
سبب شده است بسیاری از افراد ترجیح 
دهند پول خود را به کاالیی دیگر مانند 
ارز و ســکه  طال تبدیل کنند تا از روند 
ریزش قــدرت خرید مصــون بمانند. 
اتفاقات این هفته اما شرایط را دستخوش 
تغییر کرده است. باید منتظر ماند و دید 
این وضعیت ادامه دار است و بازار در این 

محدوده به ثبات می رسد یا خیر؟ 

جوالن شایعات در بازارها

ورق در بازار ارز برگشت
فعاالن بازار خودرو 

می گویند در این بازار تنها 
پول الزم ها یا کسانی که به 

شدت ترسیده اند و در مدت 
کوتاه پول خود را نیاز دارند؛ 
به دنبال مشتری می  گردند 

و بقیه افراد ایستاده اند تا 
بازار به ثبات برسد

گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد 
که در اثر اعمال تحریم های ابتدای دهه ۹۰ تمام 
دهک های درآمدی با کاهــش رفاه مادی بین 
۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شــده اما بعد از برجام 

وضعیت بین پنج تا۱۰ درصد بهبود یافته است.
به گزارش توســعه ایرانی، دفتر امور اقتصاد 
کالن سازمان برنامه و بودجه کشور در مطالعه ای 
که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر 
کرده، به بررســی نوســانات رفاه مادی خانوار 
پرداختــه اســت.  در این مطالعــه مهمترین 
عواملی که بر رفــاه مادی خانوار تاثیر داشــته 
از جمله ضریــب جینی، اثر اعمــال تحریم ها 
و پرداختهای انتقالــی )اعــم از یارانه نقدی و 

 کمک حق بیمه رایگان( صورت گرفته اســت.  
بر اساس بررسی های دفتر اقتصاد کالن سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، شدت نابرابری )ضریب 
جینی( رفاه مادی خانوار از ســال ۱۳۹۰ شاهد 
افزایش مالیمی بوده در حالیکه ضریب جینی 
براســاس مخارج تقریبا ثابت )تغییرات از نظر 

آماری غیر معنادار( و افزایش نابرابری درآمدی 
در طول زمان شــدید بوده است. از سوی دیگر، 
در اثر اعمال تحریم های ابتدای دهه تمام دهک 
های درآمدی با کاهــش رفاه مادی بین ۱۰ الی 
۲۰درصدی مواجه شده است و به نظر می رسد 
با انجام تفاهم اولیه ســال ۱۳۹۲ و آغاز فرایند 
مذاکرات برجام و تســهیل در برخی مبادالت 
بین المللــی، خانوارهــای دهک های مختلف 
از لحــاظ درآمدی منتفع شــدند، اما بهبود در 
مصرف و رفاه مادی از ابتدای ســال ۱۳۹۵ و با 
حذف تحریم ها و رفــع نااطمینانی تحریم، به 
وقوع پیوست. این مطالعه نشان می دهد طی دو 
سال پس از رفع تحریم ها، رفاه مادی خانوارهای 

شهری بین پنج تا ۱۰ درصد بهبود یافته است. 
بیشترین اثر منفی اعمال تحریم های بین المللی 
بر دهک های پایین درآمدی به خصوص روستایی 
و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای 
پردرآمد )شهری و روستایی( شده است. مشابه 
سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار 
اجزاء مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک 
دهه گذشته مشاهده می شود و این در حالی است 
که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سالمت 
مخارج خانوار در بخش سالمت (بخصوص در 

مناطق روستایی( افزایش شدید داشته است.
در این گزارش آمده اســت، پرداخت های 
انتقالی )اعم از یارانه نقــدی و کمک حق بیمه 
رایگان( به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت 
مستمر و به ســرعت کاهش داشــته است؛ به 
نحوی که در سال ۱۳۹۷ به یک سوم مقدار سال 

۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت 
ثابت در همین دوره حــدود ۱۱ درصد کاهش 
داشته است، به نحوی که فقط از سال ۱۳۹۶ تا 
سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته 
است. درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از 
کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از 
چهار درصد از درآمد خانوارهای دهک  دهم را 
پوشش می دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه 
)معموالً معاف از مالیات( به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد 
از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تامین می 
کند. همچنین به دلیل همزمانی رفع تحریم ها 
و رشــد اقتصادی در خالل سال های ۹۵ - ۹۶ و 
کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر 
در رفاه خانوار در این دو ســال، به نظر می رسد 
ایجاد اشتغال و  رشد اقتصادی اثر غالب در رفع 

نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.

 تاثیر برجام بر رفاه مادی دهک های درآمدی چه بود؟

گفت وگو

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفت: 
فاجعه آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد مربوط به رتبه ایران در تنظیم گری مالی 
و کنترل رفتارهای پرفساد و نابرابرساز بانک ها و بویژه بانک های 
خصوصی است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای 
مورد بررســی دارد، این مسئله کوچکی نیســت و نیازمند 

گفت وگوی ملی است.
فرشــاد مومنی در گفت وگو با ایلنا در مورد شرایط کنونی 
اقتصاد کشور افزود: در شرایطی که نیازمند برانگیختن یک اراده 
نیرومند برای مواجهه با طیف متنوعی از گرفتاری ها، مشکالت 
و بحران ها هستیم و در شرایطی که دشمنان بیرونی عریان تر 
و با صراحت بیشتری نسبت به گذشته اهتمام برای براندازی 
حکومت ایران را دارند، ما بنوعی شاهد سردرگمی و آشفتگی 
در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع هستیم. از همین 
روی، همه کسانی که دل در گرو این مردم و کشور دارند باید تا 
سر حد توان کمک کنند تا تسخیر شدگی ها، آسیب پذیری ها 
و کاســتی های بزرگی که نظام تصمیم گیری های اساســی 
کشور از خود نشــان داده به حداقل برســد و یک چشم انداز 

امیدوارکننده تری برای کشور به وجود بیاید.
وی ادامه داد: ما شــاهد طیف قابل اعتنایــی از گروه های 
پرنفوذ، ذی نفع و البته مسئولیت گریز هستیم که گویی قادر 

هستند از بحران ها و آب گل آلوده ماهی های درشت تر بگیرند 
و به صورت سازمان یافته تر به جریان سازی و طرح مطالبات 
خودشان اهتمام می ورزند و در این میان کاله تولیدکنندگان و 
عموم مردم با تاکید بر فرودستان، به طرز غیرمتعارفی برداشته 
می شود. جالب آنکه در این شرایط نهادهای نظارتی اساسی که 
باید دقت خود را افزایش دهند و سخت گیری های خود را در 
زمینه ارزیابی دقیق منطق ها و نحوه اتخاذ تصمیم ها و تخصیص 
منابع ارتقاء دهند تا حدود زیادی در اثر این جریان  ســازی ها 

دچار نوعی انفعال شده اند.
مومنی تصریح کرد: از این زاویه شاید مهمترین هشداری که 
بتوان به نظام و تصمیم گیری های اساسی داد، هوشیار سازی 
آنها نسبت به پدیده موسوم به »سیکل سیاسی« است. در تمام 
دنیا و در ابعاد غیرمتعارف تری در ایران حتی در شرایط عادی 
و در آستانه سیکل های سیاسی ما شاهد یک سلسله خطاهای 
کوته نگرانه هستیم که گرچه منافع کوتاه مدت بخش هایی از 
اصحاب قدرت و ثروت را تامین می کند اما فشــارهای طاقت 
فرســای آن در بلندمدت بر دوش مــردم و تولیدکنندگان 

سنگینی می کند.
فراخوان نخبگان کشور برای ایجاد گفت وگوی ملی

این اســتاد دانشــگاه بر ضرورت فراخوان نخبگان کشور 
برای ایجاد گفت وگوی ملی اظهار داشــت: در شــرایطی که 

آسیب پذیری ها ابعاد شکنندگی آور و بی سابقه ای پیدا کرده 
باید از آفات این سیکل سیاســی مصون بمانیم که یک وجه 
نمایان آن در شرایط کنونی، منفعل شــدن و بی عمل شدن 
بخش های قابل اعتنایی از مجریان کشور است. معموال قاعده 
بر این بوده که در سال پایانی دولت همه فکرها هر جایی کشیده 
می شود غیر از ایفای مسئولیت. البته این موضوع شامل همه 
مسئوالن نیست بلکه کســانی که به هر قیمتی بدنبال باقی 

ماندن در قدرت هستند را شامل می شود.
وی ادامه داد: بر این باور هستم که به ویژه درباره رفتار 

کاندیداهای ریاســت جمهوری آینده نظام تصمیم 
گیری های اساسی کشور باید به صورت اضطراری 
و با ارائه طرح سه فوریتی به مجلس در مورد مهار 
انگیزه های فریبکارانه، خرید محبوبیت از جیب 
مردم، تحریک انگیزه هــای  تصمیم گیری های 
کوتــه نگرانه، دادن وعده های ناشــدنی و اغلب 

ضد توســعه از طریق مجلس اقدام 
کند. چــون بنا بــر ویژگی های 
خاص اقتصاد سیاســی ایران؛ 
افرادی که طمع کسب قدرت و 
ثروت را دارند معموال در بخش 
اعظمــی از زمان بــه صورت 

چراغ خامــوش حرکت کــرده و در فرصت هایی که به نام 
انتخابات برایشان فراهم می شود آتش به پا می کنند.

مومنی افــزود: بنابراین نظــام قاعده گذاری کشــور 
تنبیه های بسیار سنگینی را می بایســت در این زمینه در 
نظر بگیرد در غیر این صورت ما شاهد این خواهیم بود که با 
وجود بی سابقه ترین کسری های مالی و بروز بیماری کرونا، 
سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم های ظالمانه این خطر 
وجود دارد آنهایی که به صورت چراغ خاموش و اعالم نشده 
انگیزه کاندیدا شــدن دارند؛ از جیب جامعه، گروگانگیری 
و به اسارت کشــیدن آینده کشــور هزینه هایی کنند که 
احتماال برای آنها خرید محبوبیت دارد اما خســارت هایی 
که به کشور وارد می شود قطعاً آثار ماندگار بر جای خواهد 
گذاشت. با تاسف بسیار باید گفت نمونه های روبه افزایش 
از این گونه پول پاشــی ها قابل مشاهده است و آن می تواند 

فاجعه سازی کند.
بیکاری حیرت انگیر در اثر کرونا

این اقتصاددان یادآور شد: سکوت مرگبار در زمینه 
آثار اشتغال زدای شــوک های سه گانه؛ سقوط قیمت 
نفت، بازگشــت تحریم ها و بروز کرونا جای تأســف 
دارد. بجای برانگیختن حساسیت بیشتر، شاهد برخی 
گزارش های مشــکوک از دســتگاه های 
رسمی هستیم که با ارائه داده های اغواگر 
نظام تصمیم گیری را از اشتغال مولد 
حساسیت زدایی و نسبت به آزمندی 
بی پایان و منافع شــوم غیر مولدها 

حساسیت پرفساد ایجاد می کند. 

فرشاد مومنی: 

بی انگیزه ترین کشور در کنترل مافیای پولی و مالی هستیم


