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موضوع اساسنامه هاي شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت همواره يكي 
از چالش برانگيزترين مس��ائل حوزه نفت بوده است؛ مهم ترين شركتي 
كه سال ها محل بحث كارشناسان بوده، ش��ركت ملي نفت بوده است 
كه دولت ها هيچ عالقه اي براي نوشتن يك اساسنامه اصولي براي آن 
نداشتند و علت تأخير در تدوين اساسنامه را بررسي هاي كارشناسي 

عنوان مي كردند. 
در دول��ت يازدهم موضوع تدوين اساس��نامه ش��ركت مل��ي نفت از 
حساسيت بيشتري برخوردار شد تا س��رانجام در سال 1395 شركت 
ملي نفت صاحب يك اساسنامه شود؛ با بي توجهي دولت و وزارت نفت 
به ارائه طرح اساسنامه شركت ملي نفت، بهارس��تان طرحي را آماده 
كرد و پس از چكش كاري آن را تصويب و براي اجرا به دولت ابالغ كرد. 
نكته مهم در اين سند، كنار بودن وزارت نفت در روند طراحي و تصويب 
اساسنامه مهم ترين ش��ركت دولتي بود كه همان روزها با تحليل هاي 
مختلفي همراه بود. يكي از اصلي تري��ن مباحث اين بود كه مجلس به 
دليل آشنا نبودن به مكانيزم هاي تصميم گيري در وزارت نفت و آشنا 
نبودن به قوانين مرتبط اساسنامه اي را تدوين مي كند كه وزارت نفت 
به راحتي مي تواند آن را دور بزند،بنابراين به سود شركت ملي نفت بود 

كه راه هاي فراري را براي خود ايجاد كند. 
س��كوت آن روزهاي وزارت نفت در برابر اساسنامه شركت ملي نفت، 
حاال امروز هم در موضوع اساس��نامه ش��ركت ملي گاز تكرار مي شود. 
كميسيون انرژي مجلس مي خواهد اساسنامه اين شركت را به تصويب 
مجلس برساند كه به جز چند بند، هيچ تفاوتي با اساسنامه شركت ملي 
نفت ندارد. در واقع نمايندگاني كه به دنبال تصويب اين سند هستند، 
همان اساسنامه شركت ملي نفت را روبه روي خود قرار داده و با تغييراتي 

جزئي، همان را براي شركت ملي گاز آماده كردند. 
وزارت نفت هم مانند سال 94 و 95 هيچ واكنشي نشان نداده است، به 
ويژه آنكه در اساس��نامه جديد، موضوع واگذاري چند ش��ركت نفتي 
به شركت ملي گاز قيد ش��ده است. بر اس��اس برنامه اي كه قرار است 
عملياتي شود، ش��ركت هاي توليد كننده گاز – ش��ركت نفت مناطق 
مركزي و شركت نفت و گاز پارس- با متنزع شدن از شركت ملي نفت، 
به شركت ملي گاز ملحق مي شوند. تدوين اين مهم به عهده سيد علي 
ادياني راد، عضو كميسيون انرژي است كه رابطه بسيار نزديكي با وزير 
نفت دارد و همين موضوع، هماهنگي ميان وزارت نفت و كميس��يون 

انرژي را در باب اجرايي شدن اين مهم تقويت مي كند. 
وزير نفت در جلس��ات ش��وراي اصالح س��اختار وزارت نف��ت، روي 
يكپارچه سازي فعاليت هاي شركت ملي گاز تأكيد داشته كه البته ايده 
جديدي نيست؛ توجيه آن است كه ش��ركت ملي گاز به عنوان متولي 
صادرات گاز بايد در حوزه توليد گاز نيز مسئوليت اصلي را داشته باشد 
تا به سبك شركت هاي بزرگ گازي جهان مانند گازپروم روسيه تبديل 
به يك قدرت بزرگ شود، اما منتقدان معتقدند اين تصميم، به معناي 
تراشيدن رقيبي براي شركت ملي نفت با برندي بسيار بزرگ تر و مؤثرتر 
از شركت ملي گاز است. البته وزارت نفت و شخص بيژن زنگنه نشان 
داده است هر نوع تغيير س��اختاري به رقابت هاي داخلي منجر شده و 
ضرركننده اصلي آن خود صنعت نفت است، كما اينكه در ماجراي ايجاد 
معاونت در شركت ملي نفت، دو معاونت توليد و توسعه به جاي تمركز 

بر وظايف خود، در انديشه تضعيف معاونت ديگر بودند. 
حاال تجربه شكست خورده معاونت ها در شركت ملي نفت، در سطحي 
باالتر ميان شركت ملي نفت و شركت ملي گاز در حال نهايي شدن است 
و مديران شركت ملي گاز از اين اتفاق بسيار خرسند هستند. در فرهنگ 
سازماني صنعت نفت، ش��ركت ملي گاز و كاركنان آن همواره از اينكه 
زير سايه شركت ملي نفت قرار داش��ته و دارند احساس نفرتي عجيب 
دارند، وقتي شركت ملي صادرات گاز در دولت دهم از نفت به گاز رسيد، 
فتح الفتوحي بود براي اهالي برج گاز تا به وسيله اين انتقال، براي شركت 

ملي نفت خط و نشان بكشند. 
امروز هم ش��ركت ملي گاز از ايده واگذاري توليد گاز به اين ش��ركت 
بسيار خوشحال اس��ت و البته كاركنان ش��ركت هاي نفت مركزي و 
نفت و گاز پارس از آينده خود نگران هس��تند. جنگي كه آغاز ش��ده 
بسيار زودتر از چيزي كه پيش بيني مي شد به رسانه ها كشيده شده و 
وزارت نفت هم به بهانه آنكه مطيع قوانين و اساسنامه جديد هستيم 
در منفعالنه ترين وضعيت خود ق��رار دارد. وزير نفت به خوبي مي داند 
با اجراي اين ايده مخالفت ها و نارضايتي ها در شركت ملي نفت به اوج 
خود خواهد رس��يد، اما با هوش��مندي آن را به طرح اساسنامه جديد 
شركت ملي گاز مربوط مي سازد در حالي كه اگر مخالف ساختار جديد 
است، مي تواند اعتراض خود و وزارتخانه متبوعش را به صورت رسمي 

اعالم كند. 
همانگونه كه وزارت نفت در جريان تدوين و تصويب اساسنامه شركت 
ملي نفت خود را كنار كش��يد، اين ب��ار هم به صورت چ��راغ خاموش 
ايده هاي خود را زير اساسنامه شركت ملي گاز زيرنويس مي كند ولي 

هيچگونه مسئوليتي را براي تدوين آن براي خود نمي بيند. 

ورود سازمان حمايت به معادله گراني چاي 
و واردات ۲۰ هزار تن چاي با ارز دولتي

در ش�رايطي ك�ه امس�ال ۲۰ ه�زار ت�ن چ�اي ب�ا ارز دولت�ي 
به كش�ور وارد ش�ده و در عي�ن حال قيم�ت چ�اي در هفته هاي 
اخي�ر ب�ه ش�دت افزاي�ش يافت�ه اس�ت، قائ�م مق�ام وزي�ر 
صنع�ت، از بررس�ي اس�ناد و م�دارك واردكنندگان چ�اي با ارز 
دولت�ي توس�ط س�ازمان حماي�ت از مصرف كنندگان خب�ر داد. 
اواخر ارديبهشت ماه امسال به دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به مديركل سياست گذاري هاي ارزي بانك مركزي، ارز 4200 توماني 
از واردات چاي، كره و حبوبات ح��ذف و از 18 خرداد ماه، واردات چاي 
تنها با دريافت اخذ مابه التفاوت ريالي امكانپذير شد، ولي به رغم واردات 
بيش از 20 هزار تن چاي با ارز دولتي در سال جاري كه معادل يك سوم 
كل چاي وارداتي به كشور در سال گذشته است، قيمت چاي در بازار به 

شدت افزايش يافته است. 
در اين خصوص حس��ين م��درس خياباني در گفت وگو با تس��نيم در 
واكنش ب��ه واردات 20 هزار تن چاي با ارز دولتي در س��ال جاري و در 
عين حال گران ش��دن نرخ عرضه چاي در بازار اظه��ار كرد: »با توجه 
به تغيير ارز تخصيصي واردات چاي از ارز 4200 توماني به نيمايي در 

ارديبهشت ماه، سازمان حمايت در حال بررسي اين موضوع است.« 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني افزود: »در 
حال حاضر سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
فهرس��ت تجار و واردكنندگان چاي ب��ا ارز 4200 توماني را اخذ 
كرده است تا اوالً آن دسته از تجاري كه مابه التفاوت ارز دولتي و 
نيمايي چاي وارداتي شان را پرداخت كرده اند، مشخص شوند و در 
وهله بعد، چاي وارداتي آنها براساس ارز تخصيصي، قيمت گذاري 
ش��ده و در نهايت با مشخص شدن يك ش��بكه توزيعي، به دست 

مصرف كنندگان برسد. 
وي در پاسخ به اين موضوع كه با گذشت چند ماه از تغيير ارز تخصيصي 
به واردات چاي، اين نگراني وجود دارد كه چ��اي وارداتي با ارز دولتي 
به قيمت چاي وارداتي ب��ا ارز نيمايي در بازار عرضه ش��ود، گفت: »ما 
هم همين نگراني را داريم و بر همين اس��اس سازمان حمايت در حال 
بررسي اس��ناد و مدارك چاي وارداتي به كشور اس��ت تا اجازه ندهيم 

چنين اتفاقي بيفتد.«

نگرانی دولت از آسيب كاالهاي اساسي در بنادر
 رشد ۵۵ درصدي موجودي كاالهاي 

اساسي در بنادر جنوبي در 6 ماه اخير
رشد ۵۵ درصدي موجودي كاالهاي اساس�ي طي شش ماه اخير 
در بنادر جنوب�ي موجب نگراني اعضاي س�تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي شده اس�ت، به طوري ك�ه جهانگيري با اب�راز نگراني از 
ميزان دپوی كاال در گمركات خواس�تار تخليه س�ريع بنادر شد. 
به گزارش گمرك، طبق آخرين آمار بالغ بر 3 ميليون و 650 هزار تن 
كاالي اساسي در بنادر و گمركات دپو شده است، عدم تخليه اين كاالها، 
نحوه نگهداري آنها و ترس از آسيب ديدن كاالهاي اساسي به دغدغه 
جدي دولت تبديل شده است. دراين خصوص، معاون اول رئيس جمهور 
در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردي كشور در خصوص وضعيت موجود كاالهاي 
اساس��ي در بنادر، اين گزارش را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت: افزايش 
موجودي كاالهاي اساس��ي در بنادر كش��ور اتفاقي مثبت است، اما از 
سوي ديگر اين نگراني وجود دارد كه ماندگاري كاال در بنادر به مدت 
طوالني موجب آسيب ديدن برخي اقالم ش��ود كه اين موضوع بايد با 

دقت مديريت شود. 
اسحاق جهانگيري افزود: با توجه به محدوديت منابع ارزي كشور، بايد 
واردات كاالهاي اساسي مطابق با مصوبات و در سقف تعيين شده انجام 
شود؛ چراكه واردات بيش از سقف تعيين ش��ده هم نياز به منابع ارزي 

بيشتر دارد و هم موجب ماندگاري كاال در بنادر و انبارها مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه بايد روند تخليه كاالهايي ك��ه در انبار بنادر دپو 
شده اند، تسريع شود، خاطر نشان كرد: اگر صاحبان كاال و واردكنندگان 
تمايلي به تخليه كاالي خود از بنادر ندارند بايد با استفاده از روش ها و 
ساز و كارهاي الزم، شرايطي فراهم ش��ود تا زمان ماندگاري كاالها در 

انبار بنادر كاهش پيدا كند. 
جهانگيري همچنين با اش��اره به برخي دغدغه ها در خصوص كمبود 
ناوگان حمل و نقل براي خروج كاالها از انبارها و توزيع در استان هاي 
مختلف كشور، از وزير راه و شهرس��ازي خواست جلسه اي را با حضور 
وزير جهاد كش��اورزي و قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار 
كند تا ضمن رفع دغدغه هاي موجود در خصوص كمبود ناوگان حمل 
و نقل كاال، ساز و كاري را براي سرعت بخشيدن به روند تخليه كاال از 
انبارهاي بنادر ايجاد كنند. معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره 
به زمانبر بودن فرايند صدور مجوز تخليه كاال از بنادر توس��ط سازمان 
ملي اس��تاندارد و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، بر لزوم 
مديريت يكپارچه در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: نبايد به دليل اينكه 
چند دستگاه متولي صدور مجوز هستند، باعث كندي در امر تخليه كاال 
شود. بايد اين موضوع به نحوي مديريت شود تا فرآيند صدور مجوز، به 

عاملي براي افزايش ماندگاري كاال در بنادر تبديل نشود. 
وزير جهاد كش��اورزي ه��م در اين جلس��ه با بي��ان اينك��ه افزايش 
ذخيره سازي كاالهاي اساسي مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و 
در چارچوب تكاليف انجام شده است، گفت: ماندگاري ذخاير راهبردي 
در انبارها امري طبيعي است؛ چراكه اين كاالها قرار است براي زمان 
كس��ري كاال در كش��ور مورد اس��تفاده قرار گيرد، بنابراين رسوب و 
ماندگاري ذخاير راهبردي در انبارهاي كشور موضوعي نگران كننده 
نيست،اما موضوع نگران كننده اين است كه كاالهاي اساسي در بنادر 
كشور دپو شود كه بايد هرچه سريع تر اين كاالها به انبارهاي مختلف 

در داخل كشور منتقل شوند. 
  وزير راه كمبود ناوگان حمل و نقل را تكذيب كرد 

وزير راه و شهرسازي هم در اين جلسه با بيان اينكه تأخير تخليه كاالها 
از بنادر كشور ناشي از كمبود در ناوگان حمل و نقل كشور نيست، گفت: 
ناوگان حمل و نقل كشور از ظرفيت مناسبي برخوردار است و اگر كندي 
و تأخيري در ترخيص كاال و توزيع صورت مي گيرد، معموالً به دليل عدم 

اراده صاحبان كاال براي تخليه بار از انبار بنادر است. 
همچنين مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي نيز در اين نشست 
گزارشي از وضعيت موجودكاالهاي اساسي در بنادر كشور ارائه كرد و 
گفت: موجودي كاالهاي اساسي طي شش ماه اخير در بنادر جنوبي 
55 درصد و در بنادر شمالي 25 درصد افزايش داشته و موجودي كاال 
در بندر امام خميني )ره( كه هاب كاالهاي اساسي كشور است نسبت 
به سال گذشته 81 درصد افزايش داشته است. محمد راستاد در ادامه 
به تشريح برخي چالش هاي وضع موجود در خصوص ماندگاري كاال 
در بنادر پرداخت و پايين بودن تعرفه هاي انبارداري، كمبود ظرفيت 
انبارهاي داخلي كش��ور جهت دپوي كاالهاي اساس��ي و عدم توزيع 
متوازن كاالهاي اساسي به بنادر كشور را از جمله عوامل ماندگاري كاال 
در بنادر عنوان كرد. در ادامه اين جلسه راهكارهاي سرعت بخشيدن 
به روند تخليه كاالهاي اساسي و حذف عوامل ماندگاري كاال در انبار 
بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر ش��د جلساتي در اين 
خصوص برگزار و تصميمات الزم اتخاذ و نتايج آن به ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي گزارش داده شود.

وحیدحاجیپور

هر چقدر از دوره زماني تثبيت بهاي دالر در 
محدوده 11ه�زار تومان مي گ�ذرد، انتظارها 
براي تعدي�ل منفي قيم�ت كاال و خدمات در 
س�اير بازارها قوت بيش�تري مي گي�رد، در 
همين راس�تا، رئيس كل بانك مركزي توقف 
قيمت ه�ا در بازار مس�كن را نش�انه كاهش 
ت�ورم ب�ه ش�مار آورد و گف�ت كم ك�م بايد 
نرخ مس�كن هم كاه�ش يابد ؛خوش�بختانه 
توانس�تيم ت�رس ونزوئاليي ش�دن در تورم 
را كنترل كنيم و حاال در تالش�يم كه اوضاع 
بدتر نشود و به س�مت احيا پيش برويم، اين 
در حال�ي اس�ت ك�ه از س�ه م�اه گذش�ته 
مي ت�وان نش�انه هاي احيا را احس�اس كرد. 
به گزارش »جوان«، اگر چه اقتصاد ايران پيوسته 
داراي تورم هاي��ي بيش از 10 درصد در س��ال 
اس��ت، اما از سه ماه پاياني س��ال 96 همزمان با 
جهش بهاي ارز متغير ت��ورم در اقتصاد ايران به 
شدت دچار تغييرات شد و بازارهاي يكي پس از 
ديگري اين تورم را تجربه كرد، در اين ميان هر 
چند بهاي دالر در مقطعي خ��ود را به محدوده 
20 هزار تومان هم رساند و بس��ياري از بازارها 
نرخ هاي خ��ود را با به��اي دالر 20 هزار توماني 
تنظيم كردند، اما همزمان ب��ا تغييرات در بانك 
مركزي و اعمال سياست هاي كنترل سفته بازي، 
شفاف س��ازي نرخ ه��ا ان��واع ارز از طريق ايجاد 
سامانه هاي جديد و تعديل تقاضاهاي مازاد ارزي 
و همچنين رصد رفتار طرف عرضه ارز ش��اهد 
تعديل قيمت دالر به مح��دوده 11هزار تومان 
هستيم كه طوالني شدن دوران تثبيت بهاي ارز 
در كانال عنوان شده، قوام بخش انتظار كاهش 

تورم در اقتصاد و كليه بازار ها است كه به گفته 
رئيس كل بانك مركزي نشانه هاي كاهش تورم 

در اقتصاد ايران ظهور و بروز كرده است. 
  شاخص هاي كالن رو به بهبود است

عبدالناصر همت��ي گفت: بع��د از گ��ذر از آثار 
تحريم هاي ظالمانه غربي ها در دو س��ال اخير، 
به شرايطي رسيده ايم كه با ايجاد ثبات در بازار 
ارز، در مسيري قرار داريم كه شاخص هاي كالن 
اقتصادي كشور رو به بهبود اس��ت، در بازار ارز 
توانس��تيم با كاهش 18 درصد نرخ ارز دالر را از 
14 هزار و 500 تومان به 11 هزار و 600 تومان 

برسانيم و ثابت نگه داريم. 
  دخالتمان از جنس تعيين نرخ نيست

رئيس كل بان��ك مركزي اف��زود: دخالت بانك 
مركزي بر نرخ ها نيس��ت، بلكه عرض��ه و تقاضا 
بيشتر مورد توجه بانك مركزي قرار دارد به اين 
منظور سفته بازي ها كنترل شده و در حاشيه بازار 
كمتر به چشم مي خورد. به دنبال صادرات غير 
نفتي هستيم و گام هاي خوبي هم برداشته شد 
در پنج ماهه نخست امسال كار صادركنندگان 

غير نفتي روان شده است. 
  از ترس ونزوئاليي ش�دن در تورم عبور 

كرديم
وي تصريح كرد: با مديريت ت��ورم و بازار ارز در 
ماه هاي گذش��ته، تورم ماهان��ه و نقطه به نقطه 
كاهنده ش��ده بدان معنا كه رشد و افزايش تورم 
كاهش يافت��ه و مفهومش آن نيس��ت كه تورم 
نداريم، اسفند 97 با نرخ رش��د 5 درصد ماهانه 
مواجه بوديم كه درحال حاضر نرخ تورم به زير 2 
درصد ماهانه رسيده، تورم نقطه به نقطه هم كه 

در حال صعود بود تيرم��اه متوقف و مرداد ماه با 
سقوط همراه است و خوشبختانه توانستيم ترس 

ونزوئاليي شدن در تورم را كنترل كنيم. 
همتي گفت: قبول داريم كه تورم به قشر كارمند 
و حقوق بگير فشار وارد مي كند، پس در تالشيم 
كه اوضاع بدتر نشود و به سمت احيا پيش برويم، 
به طوري كه از سه ماه گذشته مي توان نشانه هاي 

احيا را احساس كرد. 
  نرخ مسكن بايد كاهش يابد

همتي در خصوص ركود در بخش مسكن گفت: 
تصميم گرفتي��م وام را به س��اخت قابل انتقال 
تخصيص دهيم در حال حاض��ر اينكه افزايش 
قيمت در بازار مسكن ديده نمي شود،  بدان معني 
است كه تورم رو به كاهش مي باشد كم كم بايد 
نرخ مسكن كاهش يابد؛ بايد از هر اقدامي كه به 
رش��د بي رويه نقدينگي كمك مي كند، اجتناب 
كنيم رشد 24 درصدي نقدينگي، غير منطقي 
است. همتي خاطر نش��ان كرد: پس از برقراري 
آرام��ش در ب��ازار ارز و ايجاد ثب��ات در نرخ ها، 

مي توان رونق را در بازار احساس كرد. 
وي گفت: از سال قبل و در پي تالطم بازار ارز 
به س��بب تحريم هاي ظالمانه، با تمهيداتي 
كه انديشيده شده توانستيم نرخ ارز را ثابت 
نگه داري��م و روند تس��هيالت دهي موفقي 

داشته باشيم. 
   سهم مسكن از تسهيالت كل رشد مي كند

او ادام��ه داد: از آغ��از امس��ال تاكن��ون 
تس��هيالت دهي كل بانك ها به طور ميانگين 
ماهانه 50 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 
30 درصد آن به صنع��ت، 12 درصد به بخش 

مسكن و 10 درصد به كشاورزي تزريق مي شود 
كه روي هم رفته بيش از 60 درصد از منابع به 

توليد اختصاص مي يابد. 
همتي تصريح كرد: در تالش��يم كه تس��هيالت 
تزريق شده در بخش مس��كن را از 12 درصد به 

20 درصد افزايش دهيم. 
رئيس كل بان��ك مركزي اف��زود: در پنج ماهه 
نخس��ت امس��ال تنها 50 هزار ميليارد تومان 
تعهدات قرض الحس��نه اعم از ازدواج و مشاغل 

خانگي گرفته تا ديگر موارد ثبت شده است. 
وي ادامه داد: ركود و تورم هر دو مهم است، اما 
ركود آسيب رس��ان تر اس��ت، ما بايد از بيكاري 
جلوگيري كنيم در س��ه ماهه اول امسال نرخ 
نيروي ش��اغل كش��ور 24 ميليون و 400 هزار 
نفر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 320 
هزار شاغل اضافه ش��ده كه البته بخش عمده 
اين رقم هم به طرح ايجاد اش��تغال روس��تايي 

مربوط مي شود. 
   كمتري�ن بده�ي خارج�ي را در ميان 

كشورها داريم
وي در رابطه با كس��ري بودجه احتمالي دولت 
از ناحيه تحريم هاي نفتي ني��ز گفت: با كاهش 
درآمده��اي نفتي دولت ب��ر آنيم ك��ه از ديگر 
بخش ها اين كاستي جبران شود، اگر هم جبران 
نشود تمهيداتي انديشيده شده كه اين كسري 
بودجه كمترين آسيب را به بانك مركزي و پايه 
پول��ي وارد كند، يكي از اي��ن راهكارها، كاهش 
سقف بودجه بود كه با كاهش 62 هزار ميليارد 
توماني همراه ش��د حق برداشتي هم به صورت 
مشروط صادر ش��د كه در موقع اضطرار بتوانيم 
از پس انداز و ذخي��ره 12 درصدي درآمد نفتي 

بهنگام لزوم و ضرورت برداشت شود. 
رئيس كل بان��ك مركزي در خص��وص بدهي 
خارجي گف��ت: كمترين بده��ي خارجي را در 
مي��ان كش��ورها داريم، اواخر س��ال 96 بدهي 
كش��ورمان به خارج از كشور 12 ميليارد و 400 
ميليون دالر بود كه در ح��ال حاضر اين رقم به 

9/5 ميليارد دالر كاهش يافته است. 
همتي درباره آخرين اينستكس گفت: حرف ما 
اين است كه اگر غربي ها در اين خصوص جدي 
و مصمم هستند بايد در حدي كه به درآمدهاي 
نفتي ما لطمه وارد شده در اين جريان پول جاري 
كنند يا اينكه نفت ايران را پيش خريد كنند؛ اگر 
اروپايي ها خواهان حفظ و اجراي برجام هستند 
بايد تعهداتشان را اجرايي و اعتبار خواسته شده 
ما را تأمين كنن��د در واقع رقم هاي بيان ش��ده 
اروپايي ها براي ما اهميت ندارد، اينستكس بايد 

شامل كاالهاي تحريمي هم باشد. 
   تعقيب جدی 7بدهكار بانكی

رئيس كل بان��ك مركزي در پاي��ان گفت: براي 
بدهكاران بانكي هم برنامه هايي در دس��ت است 
براي هفت دانه درشت نامه اي نوشته شد كه جهت 
رس��يدگي به مراجع قضايي ارجاع شده اس��ت، 
بدهي هر ك��دام از اين هفت نفر ح��دود هزار، 2 
هزار يا 3 هزار ميليارد تومان است به طور جدي به 

دنبال پرونده اين بدهكاران هستيم.

رئيس كل بانك مركزي: 

كاهش قيمت مسكن نشانه تعديل تورم است

وزير اقتصاد و دارايي در نامه اي به  خبر
معاون اول رئيس جمهور جزئيات 
واگ�ذاري ش�ركت هواپيماي�ي ايرت�ور را تش�ريح ك�رد. 
به گزارش »ف��ارس«، فرهاد دژپس��ند، وزير اقتص��اد و دارايي، روز 
گذشته در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور درباره روند واگذاري 
شركت هواپيمايي ايرتور توضيحاتي داد. در اين نامه  آمده است: 95 
د رصد سهام شركت ايران اير تور پس از چند جلسه بررسي در هيئت 
واگذاري براساس مصوبه جلسه 22 آبان ماه 89 هيئت مذكور از طريق 
برگزاري مزايده در فرابورس عرضه و به شركت هسايار 80درصد و 

احيای صنايع خراسان 15 درصد فروخته مي شود. 

خريداران پ��س از پرداخت حص��ه نقدي و تحويل ش��ركت نه 
تنها در ش��رايط نامناس��ب و در حال فروپاشي ش��ركت توفيق 
چنداني كسب نمي كنند بلكه از عهده پرداخت اقساط سازمان 
خصوصي سازي هم برنمي آيند تا اينكه سازمان مذكور در اجراي 
قرارداد في مابين براي وصول مطالبات خود س��هام در وثيقه را 

براي فروش به مزايده مي گذارد.«
در بخش ديگري از اين نامه دژپسند آمده است: » سهام در وثيقه 
سازمان خصوصي سازي براي وصول مطالبات سه بار در سال 93 
به عرضه عمومي گذاشته مي شود، ولي با استقبال مواجه نمي شود 
و نوبت چهارم قيمت پايه تعديل مي ش��ود ولي باز خريداري پيدا 

نمي شود تا اينكه در نوبت پنجم در س��ال 94 با قيمت پايه نوبت 
چهارم يك نفر تمايل به خريد نش��ان مي دهد و سهام را از طريق 

شركت در مزايده عمومي خريداري مي كند. 
خريدار بع��دي نه تنها همه اقس��اط خ��ود را به موق��ع پرداخت 
مي كند، بلكه ش��ركت را به طور كامل متحول كرده و يك شركت 
ورشكسته و در حال نابودي را به شركتي سرحال و كارآمد تبديل 
مي سازد. « بنابراين گزارش، پژمانفر نماينده مردم مشهد در مجلس 
شوراي اس��المي واگذاري ايرتور و خصوصي سازي آن را پيگيري 
مي كند و معتقد است اين شركت هواپيمايي با قيمتي بسيار نازل تر 

از قيمت واقعي، واگذار شده است.

نامه وزير اقتصاد درباره واگذاري ايرتور
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