
ب�ا بي توجهي مح�ض وزارت نفت به توس�عه 
ميادين مش�ترك با عربستان از جمله ميدان 
گازي فرزاد، عربستان سعودي در حال برداشت 
گاز ايران است تا برنده اتالف وقت پنج ساله 
وزارت نفت در اين ميدان، آل س�عود باش�د. 
  دو ميدان گازي فرزاد A و B با كشور عربستان 
س��عودي مش��ترك اس��ت. بر اس��اس آخرين 
ارزيابي هاي ش��ركت نفت فالت قاره 20 درصد 
ميدان فرزاد A در ايران و 80 درصد اين ميدان 
در عربس��تان ق��رار دارد. همچني��ن 80 درصد 
ميدان گازي فرزاد B در محدوده آب هاي ايران و 
20 درصد آن در آب هاي عربستان است. با توجه 
 B به اين موضوع، توجه بيش��تر به ميدان فرزاد

طبيعي به نظر مي رسد. 
A فرزاد  

ايران در ميدان ف��رزادA تاكنون فقط مطالعات 
ميدان را به انجام رسانده است. تفاهمنامه توسعه 
ميدان گازي فرزاد A در س��ال 1390 با شركت 
پتروپ��ارس به عن��وان مجري پروژه امضا ش��د. 
نخس��تين چاه اكتش��افي در فرزاد A  در سال 
1390 حفاري شد و قرار شد شركت پتروپارس 
حفاري توصيفي چاه دوم را انجام دهد. طبق اين 
قرارداد، پتروپارس براساس حفاري و لرزه نگاري 
انجام شده MDP ميدان )برنامه توسعه ميدان( 
را تهيه كرد كه اين كار به معناي انجام مرحله اول 
قرارداد توسعه فرزاد A بود و قرار بود وزارت نفت 
مرحله دوم قرارداد به معناي آغاز توسعه ميدان را 

نيز ابالغ كند كه اين كار انجام نشد. 
در سمت عربستان اما توسعه اين ميدان از قبل 
آغاز شده است. اين كشور سال گذشته تجهيزات 
الزم براي توليد از مي��دان گازي »حصبه« را با 
استفاده از جرثقيل هاي بزرگي چون جرثقيل هاي 
7 هزار و 500 تني نصب كرد و در مارس 2016 
موفق به آغاز توليد از اين مخزن گازي مشترك 
با ايران ش��د. عربس��تان كه توليد از اين مخزن 
گازي را با 500 ميليون فوت مكعب در روز آغاز 
كرده، قراردادي جديد براي توسعه بيشتر ميدان 
»حصبه« به امضا رس��انده است. شركت دولتي 
آرامكوی عربستان با امضاي قراردادي به ارزش 
 Larsen بيش از يك ميليارد دالر با شركت هاي
Toubro & هند و Emas AMC س��نگاپور 
در تاريخ 16 مي  س��ال 2016، توس��عه ميدان 
»حصبه« را با هدف رساندن توليد 500 ميليون 

فوت مكعبي به توليد 2 ميليارد فوت مكعب گاز 
طبيعي در روز آغاز كرده است. 

B فرزاد  
در طول 18سال اخير، بارها در خصوص توسعه 
اين ميدان با شركت هاي هندي مذاكره شده، اما 
سال ها تعلل ايران تا امروز فقط به عقب افتادگي 
ايران در برداش��ت از اين مخزن مشترك گازي 
منجر ش��ده اس��ت. در طرف مقاب��ل، برعكس 
بالتكليفي ايران، عربس��تان برنامه اي مشخص 
براي توسعه ميدان گازي »عربيه« دارد. شركت 
آرامكوي عربس��تان ب��ا اعالم آغاز تولي��د گاز از 
 ) A ميدان »حصبه« )مش��ترك با ميدان فرزاد
برنامه توليد مش��ترك 2/5 ميليارد فوت مكعب 
گاز از ميادين »حصبه« و »عربيه« را در دستور 
كار قرار داده است. از مجموع 2/5 ميليارد فوت 
مكعب تولي��د روزانه گاز از اي��ن دو ميدان، 1/2 
ميليارد فوت مكعب توليد روزانه ميدان »عربيه« 

خواهد بود. 
ش��ركت آرامكوي عربس��تان قرارداد 6 ميليارد 
دالري توس��عه ميادي��ن »عربي��ه« و »حصبه« 
را در س��ال 2013 با كنسرس��يومي متشكل از 
 SK ،كان��ادا SNC- Lavalin ش��ركت هاي
Engineering & Construction ك��ره 
جنوب��ي، Samsung Engineering ك��ره 
جنوبي و Saipem ايتاليا به امضا رس��انده بود 
كه بعد از توليد اوليه 500 ميليون فوت مكعبي 
گاز طبيعي از ميدان »حصب��ه« قرارداد ديگري 
به ارزش بيش از يك ميليارد دالر با شركت هاي 
 Emas AMC هند و Larsen & Toubro
سنگاپور در تاريخ 16 مي س��ال 2016 با هدف 
رساندن توليد 500 ميليون فوت مكعبي به توليد 
2 ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در روز به امضا 
رسيد، اما توسعه ميدان »عربيه« با كنسرسيومي 
به رهب��ري SNC- Lavalin كانادا به منظور 
توليد روزان��ه 1/2 ميليارد ف��وت مكعبي از اين 

ميدان ادامه دارد. 
  مشخصات ميدان

ف��رزاد B ميداني پرفش��ار و پيچيده اس��ت كه 
براي ش��ركت هاي ايران��ي ميداني پرريس��ك 
محسوب مي ش��ود. از س��وي ديگر هندي ها در 
دولت اصالحات به دنبال توسعه فرزاد B  بودند و 
نتيجه مذاكره آنها در پايان دولت دهم به امضاي 
توافقنامه اي ميان ش��ركت ملي نفت و ش��ركت 

هندي ختم شد كه نوع توافقنامه با قوانين اصلي 
كش��ور در تضاد بود. بر اس��اس اي��ن توافقنامه، 
هندي ها فرزاد B را بر اس��اس مدل مش��اركت 
در توليد توس��عه مي دادند كه بر خالف قوانين 

جمهوري اسالمي ايران بود. 
همين موضوع موجب بروز انتقاداتي شد و همه 
چيز به كما رفت تا آنكه دول��ت يازدهم به رأس 
آمد. وزارت نفت در اين دوره توافقنامه مشاركت 
در توليد را به طور غيرمس��تقيم رد كرد، اما اين 
ميدان را براي شركت ONGC  كنار گذاشت، 
به طوري كه هر گاه از وزير نفت درباره برنامه اين 
وزارتخانه براي ميادين مش��ترك سؤال مي شد، 

زنگنه مي گفت اين ميدان براي هندي هاست. 
با توجه به برداشت عربستان از اين ميدان برخي 
از كارشناسان مي گويند بهتر بود مدل مشاركت 
در توليد با اخذ مجوز از نهادهاي ذيربط كس��ب 
مي شد تا منافع ملي قرباني برخي محدوديت ها 
نشود، ولي از آنجا كه نص صريح قانون مخالف اين 

نوع قرارداد است همه چيز فراموش شد. 
  يك اشتباه

دولت يازدهم مذاكرات را ادام��ه داد كه در اين 
بين يك تصميم خاص، شرايط را پيچيده كرد. 
وزير نفت تصميم گرفت كارفرمايي اين پروژه را 
از شركت نفت فالت قاره گرفته و به شركت نفت 
و گاز پارس بسپارد، در حالي كه فالت قاره روي 
اين ميدان فعاليت ك��رده و يك پروژه مطالعاتي 

روي اين پروژه نيز انجام داده بود. 
با اين وجود وزير نفت با اين استدالل كه چون اين 

ميدان گازي است و بايد در حيطه كاري نفت و 
گاز پارس باشد، فالت قاره را خلع يد كرد و نقش 
كارفرمايي را به ديگر ش��ركت نفتي واگذار كرد. 
اين بدان معنا بود كه امور مطالعاتي و مذاكره اي 
براي فرزاد B  به حالت صفر بازگشت تا نفت و گاز 
پارس با رويه اي ديگر ب��ا هندي ها مذاكره كند. 
گرچه اين تصميم س��رعت كار را كاست، ولي از 
آنجا كه مهم ترين هدف توس��عه اين ميدان بود، 
مذاكرات جدي تر دنبال شد، ولي به توافقي جدي 

دست پيدا نكرد. 
وزيرنفت به هندي ها اولتيماتوم داد و اعالم كرد 
با شركت هاي ديگر وارد مذاكره خواهد شد، اما 
هيچ اتفاقي رخ نداد و حتي محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه كشورمان نيز در اين حوزه ورود 
كرد، اما هندي ها اعالم كردن��د طرح 3 ميليارد 
دالري خود را نهايي كرده و تا مرداد 96 قرارداد 

را منعقد مي كنند. 
در همين باره وزير نفت هند گفت: توافق نهايي 
هند با ايران براي توسعه ميدان گازي فرزاد B كه 
بر اساس برآوردها داراي 29 تريليون فوت مكعب 
گاز است، در حال حاضر بس��تگي به ايران دارد. 
وي افزود: ما پيش��نهادمان را به اين كشور ارائه 
داده ايم. اكنون زمان پاسخ دادن است، آنها بايد 

پاسخ بدهند.
وزارت نفت چهار سال است كه به هندي ها اميد 
بسته است و مسير گذش��ته را دنبال مي كند و 
وقتي با انتق��ادات در اين باره مواجه مي ش��ود با 
پاس��خ هاي عجيب روبه رو مي ش��ويم. به عنوان 
نمونه محمد مش��كين فام، مديرعامل ش��ركت 
نفت و گاز پارس با اش��اره به آغاز برداشت گاز از 
ميدان فرزاد B  توسط عربستان سعودي از ادامه 
مذاكرات ايران با شركت هاي هندي براي توسعه 
اين ميدان مشترك در خليج فارس خبر داد. اين 
مقام مس��ئول با بيان اينكه در مورد اجراي اين 
پروژه توسط پيمانكار هندي در حال مذاكره ايم، 
افزود: هم اكنون به طور جدي تالش مي كنيم تا 
قرارداد توسعه اين ميدان را با هوشمندي، دقت 
الزم و با در نظر گرفتن مصالح ملي به س��رانجام 

برسانيم. 
وي بدون هيچ توضيحي درب��اره وضعيت فعلي 
تصميم گي��ري در باره ميدان ف��رزاد B  به آينده 
اميدوار است و مشخص نيست با اين اميدواري 
عربستاني ها چه ماه عسلي را براي خود رقم بزنند. 
هندي ها سال هاست با مذاكرات بي نتيجه شان 
ايران را سرگرم كرده اند، در حالي كه سعودي ها 
به سرعت خود افزوده اند و در دو ميدان فرزاد A و 

فرزاد B  به توسعه و توليد مشغول هستند. 
  هندي ها چه مي خواهند؟

هندي ها مي خواهن��د با احداث تأسيس��ات در 
اين ميدان و تبديل گاز آن به ال ان جي از طريق 
شناور FLNG نياز گاز خود را تأمين كند. آنها 
در طرح نخس��ت خود براي توسعه ذخاير گازي 
12/5 تريليون فوت مكعبي رقم 10 ميليارد دالر 
را پيشنهاد دادند كه پس از مخالفت ايران آن را 

كاهش دادند. 
هندي ها گاز ايران را ارزان مي خواهند كه مورد 
موافقت ايران قرار نگرفته است. برخي منابع رقم 
5 س��نت را براي اين موضوع عنوان مي كنند كه 
تنها يك شنيده است. هندي ها تهديد كرده اند 
در صورت عدم توس��عه اين ميدان ميزان خريد 
نفت خ��ود را از ايران كاهش مي دهن��د كه تا به 

امروز حدود 40 درصد كاهش داده اند. 
شركت ملي نفت در حال مذاكره با گازپروم براي 
توسعه فرزاد B است. همچنين شركت پتروپارس 
هم براي توس��عه اين ميدان در نظر گرفته شده 
است كه هنوز مش��خص نيس��ت چه برنامه اي 
براي توسعه ارائه شده اس��ت. شركت ملي نفت 
مي خواهد گاز اين ميدان را براي تزريق به ميادين 

نفتي استان خوزستان تخصيص دهد.
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گاز ايران در كاخ هاي سعودي

وزيرنف�ت ب�ه هندي ه�ا 
اولتيماتوم داد و اعالم كرد 
با ش�ركت هاي ديگ�ر وارد 
مذاك�ره خواه�د ش�د، اما 
هيچ اتفاقي رخ نداد و حتي 
محم�د جواد ظري�ف، وزير 
امور خارجه كش�ورمان نيز 
در اين ح�وزه ورود كرد، اما 
هندي ها اعالم كردند طرح 
3 ميلي�ارد دالري خ�ود را 
نهايي كرده و ت�ا مرداد 96 
ق�رارداد را منعقد مي كنند

گزارش »جوان« از سرنوشت اتالف وقت پنج ساله در ميادين گازی فرزاد وحیدحاجیپور
گزارشیک

 گندم ممنوعه با زور رانت خواران 
وارد گمرک شد!

بعد از واردات هزاران خودرو، گندمی كه واردات 
آن ممنوع شده است، هم برای نان رانت خواران 

 وارد گمرك شد
اخيراً با زمزمه افزايش قيمت نان برخي خواس�ته يا ناخواسته 
از كيفيت ب�د گندم داخل�ي و مرغوبيت گندم خارجي س�خن 
گفتند و بي كيفيتي نان را به كيفيت پايين گندم داخلي مرتبط 
دانستند، اما مستندات حاكي از آن است كه حجم زيادي گندم 
مدتي است به گمركات وارد ش�ده و صاحبان اين محموله ها در 
تالشند با زيرسؤال بردن كيفيت گندم داخلي، اجازه ترخيص 
محموله هايش�ان از گمركات را بگيرند.  اقدامی مشابه نيز برای 
بازار خ�ودرو رخ داد و به رغم ممنوعيت ثبت س�فارش هزاران 
خودرو در گمرك های كش�ور وارد ش�ده ان�د. خودروهايی كه 
هر كدام ش�ان دهها ميلي�ون گرانتر در بازار عرضه می ش�وند. 
سود 70درصدي واردات گندم درجه 3 موجب شده تا وارد كنندگان 
ريسك واردات را به رغم ممنوعيت بپذيرند و محموله هايشان را به 
اميد رفع مشكالت در گمركات دپو كنند. اين سود به قدري باالست 
كه حتي حاضرند ماه ها هزينه نگه��داري در گمركات را بپردازند تا 
شايد مانند سال گذشته با مجوز ستاد تنظيم بازار وارد و با گندم هاي 
مرغ��وب ايراني مخلوط و به فروش برس��انند يا روان��ه كارخانجات 

ماكاروني و صنايع غذايي كنند. 
 مسئوالن وزارت جهاد  كش��اورزي اعالم كرده اند: تا اوايل سال 98 
بدون توليد سال بعد و نياز به واردات، ذخيره مكفي گندم در كشور 
وجود دارد و هرگونه واردات ممنوع اس��ت، اما وارد كنندگان بدون 
توجه به تأكيدات وزارت جهاد كش��اورزي همچن��ان در گمركات 

گندم دپو كرده اند. 
روز گذشته نيز گمرك ايران بخشنامه اي به گمركات كشور ارسال 
و در اين بخش��نامه با تأكيد بر ممنوعيت واردات گندم اعالم كرد: 
گندم هاي وارد شده به گمركات با توجه به توليد مكفي اين محصول 
در داخل اجازه ترخيص ندارد. در بخش��نامه مديركل گمرك آمده 
است: » به پيوست تصويب نامه شماره96/501/4045 معاون محترم 
وزير جهاد كشاورزي در خصوص تحقق خودكفايي گندم و مواجهه 
با مازاد توليد و ذخاير كاالي مزبور ارسال مي گردد. با توجه به مفاد 
نامه فوق االشاره واردات گندم )به جز ورود موقت كه طبق مقررات 
گمركي صرفاً براي صادرات اس��ت( امكانپذير نمي باشد. لذا دستور 
فرماييد از هر گونه ترخي��ص گندم اكيداً خ��ودداري نمايند.« اين 
تصميمات دقيقا مشابه برای خودرو نيز صورت گرفته، اما آورده اش 

گرانی بوده است. 
نكته قابل توج��ه در اين ميان آن اس��ت ك��ه با وج��ود ممنوعيت 
واردات گندم چگونه اجازه داده ش��ده گندم هاي وارداتي تا پش��ت 
گمركات كشور بيايند. در همين زمينه عليقلي ايماني، رئيس بنياد 
توانمندسازي گندمكاران كش��ور در گفت وگو با مهر اظهار داشت: 
وقتي گفته مي شود نيازي به واردات نداريم، كشور در زمينه توليد 
گندم خودكفا شده و ثبت سفارش واردات نيز انجام نمي شود، چرا 

عده اي گندم را تا پشت گمركات كشور آورده اند؟
وي با بيان اينكه افراد مذكور مدتي فضاي كش��ور را با مطرح كردن 
مباحثي در زمينه كم كيفيت بودن گندم داخلي، آغشته بودن آن 
به خاك و م��واردي از اين قبيل درگير كردند، گف��ت: وارداتچي ها 
مي خواس��تند از اين طريق روزن��ه اميدي ب��راي واردات باز كنند. 
رئيس بنياد توانمندسازي گندمكاران كش��ور تصريح كرد: وزارت 
جهاد كش��اورزي براس��اس وظيفه اي كه بر عهده دارد، اعالم كرده 
كسي مجاز نيست تحت هيچ ش��رايطي حتي يك كيلوگرم گندم 

وارد كشور كند. 
ايماني اضافه كرد: گندمي ك��ه در گمركات وج��ود دارد يا بايد به 
كش��ور مبدأ عودت داده ش��ود يا اينكه آنقدر بماند تا از بين برود و 
اميدواريم مس��ئوالن قاطعانه پاي اين ممنوعيت بايستند و اجازه 
ندهند كه واردكنندگان اين بار با دستاويز قرار دادن يك بهانه ديگر 
به دولت براي واردات محموله هايشان فش��ار وارد كنند. بنده واقعاً 
نمي دانم كه اين كااله��ا در نهايت وارد بازار داخل خواهند ش��د يا 
خير، اما اميدوارم كه اين اتفاق رخ ندهد.  يك مقام مسئول در حوزه 
كشاورزي هم در اين زمينه گفت: ابالغيه ديروز مديركل گمرك به 
گمركات كشور و تأكيد بر عدم ترخيص اين محموله ها مايه دلگرمي 
است، اما سؤال اين است كه چرا به رغم ممنوعيت، عده اي گندم را 
تا پشت دروازه گمرك آورده اند.  وي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا 
ممكن اس��ت اين گندم با هدف صادرات مجدد وارد گمركات شده 
باش��د و قصد واردكنندگان، صادرات دوباره آن به كشورهاي ثالث 
باشد، توضيح داد: مدتي است عده اي در داخل كشور دائم ادعاهايي 
را درباره بي كيفيت بودن گندم داخلي و لزوم واردات گندم خارجي 
مطرح مي كنند كه اين اظهار نظر ها نمي تواند به گندم هاي موجود 
در گمركات بي ربط باشد.  وي ادامه داد: ضمن اينكه ابالغيه ديروز 
به گمركات نشان مي دهد احتماالً فشارها يا تحركاتي در گمركات 
براي ترخيص اين محموله ها وجود دارد كه مديركل گمرك تأكيد 

كرده اكيداً اجازه ترخيص داده نشود. 
با وجود گذشت بيش از دو ماه از آغاز س��ال زراعي جديد هنوز دولت 
نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي را اعالم نكرده و گندمكاران 
همچنان سردرگم و بالتكليف مانده اند كه سرانجام دولت چه تصميمي 
در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد. آيا حمايت از كشاورزان را در دستور كار 

قرار خواهد داد يا تن به فشار رانت خواران خواهد داد؟!

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي

خبر

گش�ت و گذار در پنجمين حراج س�كه در 
بانك كارگشايي كه با فروش بيش از ۴ هزار 
قطعه سكه به اتمام رسيد، حاكي از آن است 
كه پشت اكثر خريدهايي كه از سوي دالل ها 
انجام مي ش�د »ي�ك نفر« حضور داش�ت. 
به گزارش تس��نيم، از ش��نبه هفته گذش��ته 
تاكنون پنج جلس��ه ح��راج س��كه در بانك 
كارگشايي برگزار ش��ده و طبق اعالم مسئول 
اين بانك تا كنون 20 هزار قطعه سكه به فروش 
رسيده است. مش��اهدات عيني خبرنگار ما از 
محل برگزاري حراج سكه حكايت از آن دارد 
كه طي اين پنج جلس��ه، پاي ثابت حراج هاي 
بانكي، دالل هاي بازار سكه بوده اند. دالل هايي 
كه صداي مردم را در آورده ان��د و عماًل اجازه 
نمي دهند تا مردم عادي هم دس��ت پر از اين 
حراج ها بيرون بروند. مردم مي گويند: دالل ها 
قيمت ها را خودش��ان ب��اال مي برن��د و اجازه 
نمي دهند تا مردم با قيمت پايين خريد كنند. 
اين در حالي است كه دالل ها معتقدند: مردم 

نبايد به حراج بيايند و بازار را به هم بزنند. 
يكي از اين دالل ه��ا مي گويد: م��ردم در اين 
حراج هول مي ش��وند و بدون اطالع قيمت را 
باال مي برند و همين باعث مي شود كه سكه در 

حراج هم با حباب 130- 120 هزار توماني به 
فروش برسد.  اما نكته اي كه مورد اعتراض مردم 
حاضر در سالن حراج سكه بود، حضور دائمي 
دالل هايي است كه روزانه صدها سكه مي خرند. 
افرادي كه هر جلس��ه به سالن حراج مي روند، 
تشخيص مردم عادي با دالل ها برايشان كاري 
بسيار ساده است؛ تعداد بس��ياري از مردم به 
خبرنگار ما مي گويند: فق��ط همين 30- 20 
داللي كه هميش��ه در حراج ها حض��ور دارند، 
س��كه مي خرند.  نكته اي كه براي خبرنگار ما 
در جلسات حراج بسيار قابل تأمل بود اين است 
كه دالل ها يا همان سكه فروش هايي كه مدام 
گوش��ي به دست در س��الن حراج راه مي روند 
و قيم��ت را باال مي برن��د، از يك نفر دس��تور 
مي گيرند. يا بهتر بگوييم سكه فروش هايي كه 
مي گويند همان لحظه سكه ها را مي فروشند، 
واسطه يك فرد مشخص در بازار سكه هستند 
كه براي او سكه مي خرند.  مشاهدات خبرنگار 
تسنيم كه روز دوش��نبه هفته جاري در سالن 
حراج حضور داشت، بيانگر آن است كه تقريباً 
پشت تمام خريدها، يك فرد مشخص بنام آقاي 
)م( بود كه س��كه هاي خريداري شده از سوي 

دالل ها به وي تعلق دارد. 

جمشيد بسم اهلل بازار سكه كيست؟

با وج�ود شناس�نامه دار ش�دن ۴۰۰ هزار 
انبار در س�امانه جام�ع انبار ها، س�ازمان 
راهداري و گمرك با موانعي براي عملياتي 
ش�دن اي�ن س�امانه روب�ه رو هس�تند. 
سامانه جامع انبارها كه از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طراحي ش��ده اس��ت، نقش 
مهمي در شفافيت مسير تجارت رسمي كشور 
ايفا مي كند. اين س��امانه با شناسايي و ثبت 
انبارهاي قانوني كش��ور از س��ال گذشته كار 
خود را آغاز كرده اس��ت و ب��ه گفته مديركل 
امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاكنون 400 هزار ركورد را ثبت كرده اس��ت 
كه 90 درصد انبارهاي كشور را شامل مي شود. 
براي عملياتي ش��دن اين س��امانه، سازمان 
راهداري و گمرك نيز بايد در تعامل باشند تا 
جابه جايي كاال از مبدأ تا مقصد تحت نظارت 
قرار بگيرد.  س��ازمان راه��داري در تعامل با 
اين س��امانه جديد بايد كد انبارهاي سامانه 
جامع را اس��تعالم كند و به جاي نشاني انبار 
در روش گذشته بايد كد انبار در سند بارنامه 
درج شود. شهرام آدم نژاد، معاون برنامه ريزي 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 
با رد آمار ثبت 90درصد انبارهاي كش��ور در 
س��امانه گفت: تاكنون 50 درص��د انبارهاي 
كشور ثبت شده است؛ اگرچه شايد حجم كاال 
در اين تعداد انبار زياد باش��د، اما بايد تكميل 
شود. وي با اش��اره به وجود محموله هاي بار 
كشاورزي و لوازم خانگي گفت: اين سهم بايد 
از بارهاي تجمعي و انباري تفكيك شود تا پس 
از آن با اتصال سامانه هاي بارنامه هوشمند و 
جامع انبارها مش��كلي براي صاحبان كاال به 
وجود نيايد. نقش گمرك نيز در سامانه جامع 
انبارها الزام صاحبان كاال به گرفتن كد انبار از 
سامانه پيش از ترخيص كاالست. اين روند بين 
گمرك و وزارت صمت نيز به شكل تفاهمنامه 
امضا شده اس��ت.  معاون برنامه ريزي گمرك 
در اين باره گف��ت: تنها چالش پي��ش رو اين 
است كه اگر صاحب كااليي به داليلي موفق 
به اخذ كد انبار از سامانه نشود، بايد كااليش 
در گمرك باق��ي بماند. اين موض��وع بين دو 
سازمان در حال رايزني است تا ايرادهاي فني 

برطرف شود. 

 سامانه جامع انبار ها  
چه زماني عملياتي مي شود؟

هادی غالمحسینیبهناز قاسمی

معاون وزير رفاه: 
سيستم بانكی ايران فقر را توسعه می دهد

 سهم مردم از 9۰۰هزار ميلياردتومان 
پول خلق شده چقدر است؟!

معاون وزير رفاه با بيان اينكه سيستم بانكي ايران در حال تشديد فقر 
در جامعه است، گفت: براس�اس مطالعاتي كه تاكنون انجام شده تنها 
12درصد از خانواده هاي ايراني از تس�هيالت بانكي استفاده كرده اند؛ 
چراكه دسترسي دهك هاي ثروتمند جامعه به تسهيالت بانكي سه برابر 
دهك هاي فقير است. گفتني است طبق آمار نفوس و مسكن سال 95 
مركز آمار، ايران در حدود 2۴ميليون و 2۰۰هزار خانوار دارد كه با احتساب 
حرف معاون وزير كار به اين نتيجه مي توان دس�ت يافت كه در حدود 
2ميليون و 9۰۰ هزار خانوار دسترسي راحتي به تسهيالت بانكي دارند. 
به گزارش »جوان«، احمد ميدري، معاون وزير رفاه نسبت به عملكرد شبكه 
بانكي در كشور انتقاد كرد و گفت: براساس مطالعات انجام شده تنها 12درصد 
از خانواده هاي ايراني از تسهيالت بانكي اس��تفاده كرده اند، از اين رو بايد در 

شيوه توزيع تسهيالت بانكي تغيير ايجاد شود. 
  بخش بانكي مشكالت اقتصاد ايران را بيشتر مي كند

متغير هاي پولي در ايران نشان مي دهد كه از ابتداي دولت يازدهم تا كنون 
900هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كل كشور افزوده شده است و اين 
متغير پولي به مرز هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است. در اين ميان اين 
سؤال مطرح مي شود كه سهم مردم از حجم نقدينگي اضافه شده به اقتصاد در 
اين مدت چقدر است و سپس آنكه بانك ها به عنوان نگهدارنده سپرده هاي 
كوتاه مدت، ميان م��دت و بلند مدت در حدود ه��زار و 100 ميليارد تومان، 
تس��هيالت پرداختي مورد ادعاي 500 تا 700 هزار ميليارد تومان در سال 
را به چه اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرده اند كه خروجي اش بيش 
از 100هزار ميلياردتومان بدهي معوق شده است كه مشخص نيست به چه 

اشخاصي حقيقي و حقوقي در ايران تعلق دارد.
اگرچه معاون وزير كار در رابط��ه با توزيع ناعادالنه تس��هيالت بانكي بين 
خانوارها و توسعه فقر در كشور بسيار كلي سخن گفته است، اما طبق آمار 
نفوس و مسكن س��ال 95 مركز آمار، ايران در حدود 24ميليون و 200هزار 
خانوار دارد كه با احتساب حرف معاون وزير كار مبني بر اينكه 12درصد از 
خانوارهاي ايراني از تسهيالت بانكي استفاده كرده اند به اين نتيجه مي توان 
دس��ت يافت كه در حدود 2ميليون و 900هزار خانوار تا كنون از تسهيالت 
بانكي استفاده كرده اند كه با توجه به ميانگين بعد خانوار 3/3 مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه به طور تقريبي 9ميليون و 570 هزار نفر تا كنون از سيستم 

بانكي تسهيالت دريافت كرده اند. 
نكته جالب در خصوص رفتار شبكه بانكي حتي با سپرده هاي قرض الحسنه 
آن است كه چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس عنوان داشت كه 50 تا 
60 درصد سپرده هاي قرض الحسنه بانكي به خود كارمندان بانك ها مي رسد 
و مردم عموم جامعه بهره اي از اين س��پرده هاي قرض الحسنه ندارند.   بايد 
ريشه يابي ش��ود كه چرا 70ميليون ايراني بهره چنداني از تسهيالت شبكه 
بانكي نبرده اند و آيا فقر، بيكاري، نداش��تن وثيقه و اعتبار، دستمزد پايين، 
نداشتن ضامن دولتي كه حقوق بگير دولت باشد، بي نيازي از تسهيالت بانكي، 
سختگيري بانك ها در ارائه وام هاي خرد و... در عدم بهره گيري از تسهيالت 

بانكي چقدر  مؤثر بوده است؟!
  3۰ ميليون نفر تا كنون هيچ وامي از بانك در يافت نكرده اند

گويا پيش از اين نيز يك مقام در وزارت تعاون نس��بت به توزيع ناعادالنه و 
رانتي تس��هيالت بانكي انتقاد كرده بود و مدعي شده بود كه طي دهه هاي 
گذشته 30ميليون نفر از مردم ايران هيچگونه استفاده اي از تسهيالت بانكي 
و وام نداشته اند.  توزيع ناعادالنه ثروت و امكانات در اقتصاد يكي از نمودهايش 
انباشت ثروت و انواع و اقسام اموال و دارايي در بين دهك هاي پر درآمد جامعه 
است، اين در حالي است كه اخذ تسهيالت از بانك نيز به امكاناتي نياز دارد كه 
بدون شك بسياري از دهك هاي جامعه از پس آن بر نمي آيند، و لي در عوض 
دهك هاي پر درآمد حداكثر استفاده را از تسهيالت بانكي براي ثروتمند تر 
شدن مي برند كه اين امر در زمان بررسي فيش هاي نجومي برخي از مديران 

بخش عمومي جهت بررسي تسهيالت نجومي شان از قلم افتاد. 
اش��اره معاون وزير كار به توزيع ناعادالنه تسهيالت بين اشخاص حقيقي و 
حقوقي در حالي بيان شده اس��ت كه وي رفتار بانك ها را در جهت توليد و 
توسعه فقر در كشور ارزيابي كرده اس��ت و اتفاقاً به نظر مي رسد معاون وزير 
كار به قلب توليد تورم در اقتصاد ايران كه عمدت��اً بانك ها، بانك مركزي و 

بودجه ريزي غلط دولت هستند، اشاره تلويحي داشته است. 
  9۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق شده براي كيست ؟

كارشناس��ان اقتصادي براين باورند كه افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد 
ايران هم از ناحيه چاپ پول پر قدرت توسط خود بانك مركزي و هم از ناحيه 
بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي ) ضريب فزاينده پولي ( اتفاق می افتد، 
به طوري كه اين دو مجموعه براي توليد حجم نقدينگي گويي در دهه اخير با 

يكديگر مسابقه گذاشته اند. 
حجم نقدينگي در ابتداي دولت يازدهم در مرز 500 هزار ميليارد تومان قرار 
داشت كه هم اكنون با 900هزار ميلياردتومان رشد به مرز هزار و 400 هزار 
ميليارد تومان رسيده است كه بايد از مسئوالن دولت يازدهم و دوازهم و به 
ويژه بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي 
رئيس جمهور سؤال كرد كه عامه مردم چه سهمي از 900هزار ميليارد تومان 
نقدينگي خلق شده در دولت يازدهم و دوازدهم دارند و اين 900هزار ميليارد 

تومان چه اثري بر فقرا در جامعه دارد. 
پايه پولي يا پول پرقدرتي كه تقريباً اختياردارش بانك مركزي است، حدود 
200هزار ميليارد تومان است و الباقي حجم نقدينگي يعني هزار و 200 هزار 
ميليارد تومان ديگر نيز تحت قالب انواع س��پرده بانكي در بانك ها است كه 
وكالت اين سپرده ها به ازاي پرداخت سودبانكي در اختيار بانك ها و مؤسسات 
اعتباري غيربانكي است، در اين بين نكته قابل تأمل حد اختالف سرمايه اوليه 
بانك ها ) 70 هزار ميليارد تومان ( با ميزان امكانات مردمي بيش از هزار ميليارد 
توماني تحت قالب سپرده بانكي اس��ت.  در حقيقت بايد پذيرفت كه پايين 
بودن س��رمايه بانك ها در قبال تعهداتي كه دارند موجب شده تا بانك هاي 
خارجي ريس��ك همكاري با بانك های ايران را بسيار باال ارزيابي كنند، زيرا 
در صورت ورشكستگي بانك به هر دليلي بانك سرمايه الزم جهت پرداخت 
حتي 10درصد از بدهي ها و تعهداتش را هم شايد نداشته باشد.  تحت چنين 
شرايطي بانك ها در حالي به نرخ سودهاي باال فقط به جذب منابع از جامعه 
فكر مي كنند كه صورت هاي مالي اغلب بانك ها نشان مي دهد آنها سود واقعي 
توليد نمي كنند و اين امر به معني رش��د ضريب فزاينده يا توليد پول بدون 
پشتوانه در شبكه بانكي ايران است، در اين بين چون حجم پول در اقتصاد 
باال مي رود و مابه ازاي آن كااليي توليد نمي شود از ارزش پول هاي موجود در 
اقتصاد كاسته مي شود كه اين امر به معني كاستن از قدرت خريد دهك هاي 
پايين جامعه اس��ت.  در حالي كه حجم پايه پولي يا همان پول پر قدرت در 
ابتداي دولت يازدهم در مرز 90 هزار ميليارد تومان بود كه منتقدان حدود 
45هزار ميليارد تومان آن را مولد مسكن مهر مي دانستند(، طبق گزارش هاي 
پولي شهريورماه 96 اين نماگر از 196هزار ميليارد تومان عبور كرده است، 
بدين ترتيب در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بدون اينكه طرح بزرگي چون 
مسكن مهر به اجرا دربيايد، بيش از 100هزار ميلياردتومان به پايه پولي كشور 
افزوده شد و به نظر مي رسد هم كنترل پايه پولي و هم كنترل ضريب فزاينده 
پولي و در كل حجم نقدينگي از دست دولت و بانك مركزي خارج شده است.  
افزايش حجم نقدينگي چه از ناحيه پاي��ه پولي چه از ناحيه ضريب فزاينده 
پولي چون تغييري در رشد اقتصادي و جي دي پي و جي ان پي ايجاد نكرده 
است، مشخص است كه اثر سوء اش بر طبقات پايين جامعه به جهت كاهش 
ارزش پولي ملي حلول خواهد كرد، به طوري كه ارزش و قدرت خريد يارانه 
45هزار توماني با اين رويه هاي پولي در پيش گرفته شده در دولت يازدهم 
و دوازدهم به زودي به زير 5 هزار تومان در مقايسه با سال 89 )سال ابتدايي 

اجراي هدفمندي يارانه ها ( خواهد رسيد. 


