
ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در س�ال 
۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد 
را نش�ان مي دهد و اي�ن رون�د در آمارهاي 
امسال نيز مشهود اس�ت كه در نتيجه تأثير 
بسزايي در افزايش پايه پولي و تورم خواهد 
داش�ت، از همين رو كارشناس�ان نسبت به 
افزايش نقدينگي از اين روش هشدار داده اند. 
بر اساس آمار 2018 ايران بعد از آنگوال، گابن، 
سودان و نزوئال بيشترين حجم رشد نقدينگي 
را دارد و روزانه در حدود 1100 ميليارد تومان 
بر نقدينگي افزوده مي شود، اما بانك مركزي در 
گزارشي مدعي شده اس��ت كه چون نرخ رشد 
نقدينگي در س��ه ماهه اول 25 درصد اس��ت و 
در حدود متوسط سال هاي اخير است، كارنامه 

موفقي در كنترل نقدينگي داشته است. 
مروري بر آخرين نماگرهاي اقتصادي منتش��ر 
شده توسط بانك مركزي در بهار امسال نشان 
مي دهد كه نقدينگ��ي در پايان س��ال 1۳۹۷ 
حدود 188۳ هزار ميليارد توم��ان بوده اما در 
پايان خرداد ۹8 با رش��د 5/2 درصدي نس��بت 
به پايان سال ۹۷ به 1۹80 هزار ميليارد تومان 

افزايش يافته است. 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه رشد نقدينگي در 
سال ۹۷ به 2۳/1 درصد و امسال به 25 درصد 
رسيده كه بيانگر آن است كه رشد نقدينگي در 

سال جاري روندي صعودي پيدا كرده است. 
اما نكته قابل تأمل درب��اره افزايش نقدينگي در 
س��ال جاري، افزايش آن از مح��ل پايه پولي و 

عمدتاً ناش��ي از افزايش بده��ي دولت به بانك 
مركزي است. سال گذش��ته نيز بدهي دولت با 
نرخي بيش از40 درصد افزاي��ش يافته بود كه 
نش��ان مي دهد دولت در حال دس��ت درازي به 

منابع بانك مركزي است. 
نمودارهاي منتشر ش��ده از سوي بانك مركزي 
مؤيد افزايش درصد پايه پولي از ابتداي امسال 
دارد به نح��وي كه افزايش پاي��ه پولي از حدود 
18 درصد در ابتداي امسال به باالي 2۷ درصد 
و در ماه خ��رداد در ح��دود 24 درصد افزايش 

يافته است. 
منش��أ رش��د نقدينگي مرب��وط به پاي��ه پولي 
بدهي هاي دول��ت به بانك مركزي اس��ت، زيرا 
بدهي بانك ها به بانك مركزي 2/6 درصد نسبت 

به اسفند ماه سال گذشته كاهش يافته است. 
هر چند كه برخي كارشناس��ان متصل به بانك 
مركزي براين باورند كه رشد پايه پولي مربوط 
به بده��ي دولت به بان��ك مركزي ب��ا توجه به 
رخدادهايي مانند وقوع س��يل در سال گذشته 
و همچنين مش��كالت بودجه بانك مركزي در 

مواردي ناگزير بوده است. 
اما پيش بيني هاي كارشناسان با توجه به اصرار 
دولت بر مصارف و هزينه هاي خود در نيمه دوم 
بر اين اس��ت كه بدهي هاي دول��ت را به بانك 
مركزي بيش��تر مي كند و دول��ت بايد همزمان 
با تأمين مناب��ع از محل هايي چون افزايش نرخ 
حامل هاي انرژي و حذف يارانه نقدي سه دهك 

باال بايد به فكر كاهش هزينه ها نيز باشند. 

  رشد نقدينگي معقول است ؟
در حالي كه ط��ي ماه هاي گذش��ته خبرهاي 
زيادي در مورد رش��د نقدينگي در سال جاري 
منتشر شده اما بانك مركزي در گزارشي، رشد 
نقدينگي  ايران را با وجود مش��كالتي از جمله 
تحريم ها، وقوع س��يل و ح��وادث غير مترقبه و 
ناترازي بانك ها معقول دانس��ته و نتيجه تالش 

بانك مركزي مي داند. 
اس��تدالل گزارش بانك مركزي بر اين منطق 
استوار اس��ت كه چون ميانگين رشد نقدينگي 
طي ساليان گذشته 24/5 درصد بوده و اين رقم 
در سال قبل 2۳/1 درصد و امسال به 25 درصد 
رسيده، بنابراين رش��د نقدينگي در سال جاري 

غير عادي نيست. 
 ب��ا اي��ن ح��ال در گ��زارش مذكور اش��اره اي 
به افزايش پايه پول��ي نه از مح��ل فعاليت ها و 
طرح هايي مانند مسكن مهر كه از محل افزايش 
بدهي دولت اش��اره اي نشده اس��ت. با اين حال 
كارشناس��ان نس��بت به اين موضوع حس��اس 
شده و نس��بت به آن هش��دار داده اند، زيرا نرخ 
رشد نقدينگي 25 درصدي در حالي كه ناشي 
از توليد نيس��ت، خطرناك و خ��ود عاملي براي 
تحميل تورم جديد به جامعه اس��ت؛ چراكه در 
هر صورت افزايش نقدينگ��ي منجر به افزايش 

تقاضا مي شود. 
  دول�ت كمت�ر از مناب�ع بان�ك مركزي 

استفاده كند
رئيس كل اس��بق بانك مركزي در اين باره در 

گفت و گ��و با »تس��نيم« گفته اس��ت: توصيه 
مي ش��ود دول��ت در هزينه ه��اي خدمات��ي و 
تشريفاتي صرفه جويي و از منابع بانك مركزي 

كمتر استفاده كند. 
طهماس��ب مظاهري اف��زود: »اولين خصيصه 
نقدينگي ايجاد قدرت خريد است و اين قدرت 
خريد دنبال كاال و خدمت مي گردد؛ بنابراين هنر 
دولت ها ]در گذشته[ و بانك مركزي همواره بر 
اين بوده كه رش��د توليد و نقدينگ��ي را با هم 

همخوان سازد.«
   رشد 2تا ۴ درصد خوب است 

مظاهري رشد نقدينگي 2 تا 4 درصد بيشتر از 
رش��د توليد را محرك اقتصاد و توليد دانست و 
افزود: »از آنجايي كه دولت توفيق نمي يابد رشد 
نقدينگي را با رشد توليد هماهنگ نمايد، تورم 
ايجاد مي شود و اين تورم پديده اي است كه ما و 

ملت ايران با آن خو كرده ايم.«
وزي��ر اقتصاد دولت هاي هفتم و هش��تم گفت: 
»نقدينگي مانند آب حيات است كه اگر وجود 
نداشته باشد، خشكسالي به بار مي آورد، اما اگر 
آب بيش از حد رف��ع نياز در اختيار باش��د و از 
مسيرهاي مناس��ب نيز هدايت نشود، به سيل 

تبديل مي گردد.«
مظاهري خاطرنش��ان كرد: »قدم نخست براي 
تنظيم نقدينگي، اصالح فضاي كسب و كار است 
تا رشد نقدينگي كاهش يابد، در اين راستا سال 
گذشته رشد توليد منفي را پيش رو داشتيم و 

امسال نيز عدد 1/2 درصد را اعالم كرده اند. «
مظاهري رشد نقدينگي منطقي را ۳ تا 4 در صد 
باالتر از رشد توليد خواند و افزود: »در شرايطي 
كه دولت در حال حاضر با كسري بودجه روبه رو 
است، ما همواره توصيه كرده ايم رشد نقدينگي 
را مديريت كند تا به 15 تا 1۷ درصد برسند و به 

جامعه آرامش ببخشد.«
وي در خص��وص بازار ب��از براي تنظيم رش��د 
نقدينگي به عنوان سياس��تي جديد از س��وي 
بانك مركزي گفت: »بانك مركزي نمي تواند با 
يك دكمه مشكالت را حل كند؛ دهها و صدها 
تصميم بايد گرفته شود تا رشد نقدينگي و توليد 

نزديك شوند.«
   خط اعتباري دولت عامل چاپ پول 

مظاه��ري گفت: »رش��د نقدينگي ناش��ي از 
خط هاي اعتباري است كه دولت و بانك ها از 
بانك مركزي مي گيرند؛ دولت براي نيازهاي 
بودجه اي به ناچار بخش��ي از اين كمبود را از 
بانك مركزي تأمي��ن مي كند و بانك مركزي 
هر ريالي كه به كس��ي اعتبار دهد، پايه پولي 
را باال مي برد و با ضريب هف��ت برابر منجر به 

نقدينگي مي شود. «
رئيس كل اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: 
»توصيه مي شود دولت در هزينه هاي خدماتي و 
تشريفاتي و حتي هزينه هاي جاري اولويت بندي 
كرده و ت��ا جايي كه مي توان��د صرفه جويي و از 

منابع بانك مركزي كمتر استفاده كند.«
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در اقتصادي كه تورم مزمن و حاد وجود داشته باشد و تورم عمومي مبناي 
پرداخت سود بانكي باشد و تورم عمومي نيز به مراتب از تورم هاي بخشي 
حوزه هايي چون مواد غذايي، زمين و ساختمان، صنعت و معدن و. . . كمتر 
باشد، اخذ تسهيالت بانكي و تبديل آن به كااليي كه تورمي به مراتب باالتر 
از تورم عمومي دارد، يك سرمايه گذاري پر سود و مطمئن به شمار مي رود 
و در حقيقت برخورداري از تسهيالت بانكي كالن در چنين اقتصادهايي 

نيز يك امتياز و رانت به شمار مي رود. 
در اقتصادهاي تورمي كه اقالم كااليي در بازارها به ش��كل پيوسته ارقام 
جديد صعودي را تجربه مي كنند، فرصت براي ثروتمند ش��دن اشخاص 
حقيقي و حقوقي ايجاد مي شود، زيرا كافي است نقدينگي ناشي از سرمايه 
يا منابع اماني ) استقراض از بانك ( اشخاص به كااليي تبديل شود كه روند 
حركتي قيمتش از تورم عمومي تند تر باشد، در چنين شرايطي درآمد و 

سود تحصيل مي شود. 
در اي��ران معموالً تورم عمومي ب��ه مراتب از تورم هاي بخش��ي برخي از 
كاالهاي قرار گرفته در ذيل شاخه هايي چون مواد خوراكي، ساختمان، 
صنعت و معدن و. . . پايين تر اس��ت و همين تفاوت ن��رخ تورم عمومي با 
تورم هاي بخشي فرصتي خلق مي كند تا عده اي با سرمايه گذاري مستقيم 
روي كاالهايي كه تورمش��ان از تورم عمومي باالتر اس��ت يا خريد سهام 
شركت هايي كه در كار توليد كاالهاي مذكور مي باشند، دارايي شان رشد 
كند. برخي از س��رمايه گذاران در جامعه كه بر اساس بررسي و تحليل يا 
برخورداري از رانت اطالعاتي متوجه اختالف تورم كاالها با تورم عمومي 
مي شوند، مي توانند به واسطه تبديل نقدينگي به كاالهايي كه تورمشان 
از تورم عمومي به مراتب بيشتر است، هم نقدينگي خود را در برابر تورم 

عمومي حفظ كنند و هم اينكه تحصيل درآمد و سود كنند. 
توضيح فوق از اين جهت ارائه شد كه بگوييم در اقتصاد هايي چون ايران كه 
قيمت كاال و خدمات از ناحيه تورم پيوسته در نوسان است، اخذ تسهيالت 
بانكي آنهم با س��ودي تقريباً معادل تورم عمومي تقريباً يك رانت براي 
اشخاصي به شمار مي رود كه از رانت اطالعاتي تفاوت تورم كاالها با تورم 

عمومي اطالع دارند. 
در اين ميان از آنجايي كه اقتصاد ايران دولتي و عمومي است و نرخ گذاري 
كاال و خدمات عموماً توسط دستگاه هاي دولتي چون وزارتخانه ها انجام 
مي گيرد، نش��ت اطالعات در رابطه با آينده قيمت كاالها امري طبيعي 
خواهد بود كه اين نيز خود رانت اطالعاتي پولساز ايجاد مي كند و عده اي 
از طريق فروش اطالعاتي از اين دست يا س��رمايه گذاري مستقيم روي 
كاالهايي با تورم تند تر از تورم عمومي يا خريد سهام شركت هايي كه بهاي 
محصوالتشان تورم هاي تندي را تجربه خواهد كرد، به ثروت هاي افسانه اي 
دست پيدا مي كنند. حال به دليل آنكه در ايران ماليات بر مجموع دارايي 
و مجموع درآمد اشخاص و عايدي سرمايه و دارايي وجود ندارد، زمينه اي 
ايجاد مي ش��ود تا عده اي صرفاً به دليل هرج و مرج در ساختمان قيمت 
كاال و خدمات به س��ودهاي كالن دس��ت پيدا كنند و گاهي در صورت 
بدهي معوق به بانك ها بدهي خود را تا جايي كه ممكن است به بانك بر 
نمي گردانند، زيرا مي دانند كه در يك بازه زماني مشخص چقدر مي توانند 

از سرمايه شخصي و بدهي خود به بانك درآمد ايجاد كنند. 
از سوي ديگر نابساماني در ساختمان قيمت كاالها و خدمات در اقتصاد 
كشورها اگر زيادي به طول بينجامد، گفته مي شود كه عده اي از محل هرج 
و مرج در حوزه قيمت ها بدون زحمت سودهاي كالني را به جيب مي زنند 
و اين سودها منابعي را پديد مي آورد تا در جهت تداوم نابساماني و هرج و 

مرج در نظام قيمتگذاري كاال و خدمات سرمايه گذاري شود. 
تورم بهانه مناسبي است تا قيمت ها به شكل متواتر در اقتصاد تغيير كنند و 
اين تغيير قيمت ها اگر چه به دليل رشد هزينه ها عده اي را فقير مي كند، اما 
در مقابل براي عده اي سودهاي كالني پديد مي آورد، در اين بين، كاالهاي 
كليدي و مرجعي در اقتصاد وجود دارند كه ب��ا تغيير آنها قيمت هزاران 
كاال در بازارهاي مختلف دچار تغيير مي شود مثاًل كافي است قيمت ارز، 
انرژي، نرخ سود، بهاي جهاني كاالها، تعرفه، ماليات و عوارض تغيير كند 
تا به دنبال اين رويدادها قيمت بسياري از كاالها به شكل دومينو وار دچار 

تغييرات مي شود
در پاي��ان اميد م��ي رود از طرف��ي زمينه هاي ايج��اد ت��ورم در اقتصاد 
ايران شناس��ايي ش��ود و از بين برود تا عده اي تحصي��ل درآمد از محل 
سرمايه گذاري روي تورم را كنار بگذارند و از طرف ديگر، هدايت تسهيالت 
به بخش هاي مولد و باز س��تاني مطالبات معوق بانكي به شكل جدي در 
دستور كار بانك ها قرار گيرد تا هم توليد واقعي تقويت شود و هم اينكه 
منابع معوق بانكي از ريل داللي و س��فته بازي و تحصيل درآمد از محل 
تورم هاي عمومي و تورم هاي بخشي خارج شود، همچنين شفافيت در نرخ 
گذاري كاال و خدمات و انتشار فرمول هاي نرخ گذاري در دستور نهادهاي 
قيمتگذار قرار گيرد تا مردم از فرمول نرخ گذاري ها مطلع شوند و دست 
آخر نيز ماليات بر مجموع درآمد و دارايي و عايدي دارايي و سرمايه نيز 
به شكل جدي در اقتصاد پياده سازي شود تا ثروت اندوزي از محل تورم و 

ايجاد فقر براي فاقدان دارايي و درآمد در جامعه پايان يابد. 

قطع يارانه ۴۰۰ هزار نفر ديگر 
يارانه نقدي ۴۰۰ هزار نفر از »يارانه بگيران غيرنيازمند« از بامداد 
جمعه و همزمان با واريز يارانه نقدي مهرماه قطع شد و مجموع كساني 
كه يارانه نقدي شان قطع شده به يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر رسيد. 
به گزارش »مهر«، فرايند قطع يارانه نقدي اقش��ار غيرنيازمند جامعه 
همزمان با واريز يارانه شهريورماه كليد خورد و در ماه قبل يارانه 162 
هزار خانوار معادل ح��دود ۷00 هزار نفر قطع ش��د تا در مجموع طي 
ماه هاي ش��هريور و مهرماه ي��ك ميليون و 100 ه��زار غيرنيازمند، از 
فهرست يارانه بگيران حذف شوند.  قرار است در هر ماه گروهي از جامعه 
كه مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند، از فهرست يارانه بگيران حذف 
شوند. بر اساس اطالعات به دست آمده تمام سرپرستان خانواري كه 
يارانه نقدي آنها در مهرماه قطع شده، در گروه سه دهك بااليي جامعه 
قرار دارند. همچنين بر اساس آنچه پيش از اين اعالم شده بود، قرار است 
تا پايان س��ال يارانه نقدي س��ه دهك بااليي جامعه يعني دهك هاي 

هشتم، نهم و دهم شامل 24 ميليون نفر قطع شود. 
براي تم��ام خانوارهايي كه ياران��ه نقدي آنها قطع مي ش��ود، پيامك 
»قطع يارانه نقدي« با سرشماره » YARANEH« ارسال مي شود 
و اگر خود را مستحق دريافت آن مي دانند، سرپرست خانوار به همراه 
يك مدرك شناس��ايي بايد در مرحله اول به يكي از دفاتر پيش��خوان 
دولت مراجعه كند. پس از مراجعه به دفتر پيش��خوان و تكميل برگه 
مجوز بررسي تراكنش هاي بانكي به دولت، شماره رهگيري براي وي 
پيامك خواهد شد. نكته قابل توجه اينكه، »48 ساعت بعد از دريافت 
 mcls. .https://yaraneh10 پيامك كد رهگيري« بايد به سامانه
gov. ir مراجعه كنند و با وارد كردن كد ملي و كد رهگيري دريافتي از 
دفتر پيشخوان، تمام اطالعات و تراكنش هاي بانكي خانوار را مشاهده 
كنند. سرپرس��ت خانوار در اين مرحله و پس از مشاهده تراكنش هاي 
بانكي خود اگر اعتراضي به قطع يارانه خود ندارد بايد گزينه »انصراف از 
اعتراض و خروج« و در صورت اعتراض نيز بايد گزينه »ثبت اعتراض« را 
انتخاب كند تا پس از آن، اعتراض آنها مورد بررسي قرار گيرد. در صورت 
پذيرش ثبت اعتراض خانوار، يارانه نقدي آنها در ماهي كه قطع شده، 
همراه با مرحله بعد به صورت يكجا واريز خواهد شد. نكته ديگر اينكه، 
هيچ يك از دستگاه هاي ذيربط براي برقراري يارانه نقدي خانوارهايي 
كه يارانه آنها قطع شده، پاسخگو نخواهند بود، بنابراين در صورت قطع 
يارانه نقدي بايد منتظر پيامك باشيد و در غير اين صورت براي پيگيري 

سؤاالت خود با شماره 0216۳6۹ تماس حاصل كنيد.

دولت چاره ای جز کم کردن خرجش ندارد 
 مظاهري: دولت براي نيازهاي بودجه اي به ناچار بخشي از اين كمبود را از بانك مركزي تأمين مي كند

 كه پايه پولي را باال مي برد و با ضريب ۷برابر منجر به نقدينگي مي شود لذا بايد دولت از خرج هايش بكاهد

در حالي كه روابط تجاري اي�ران و اتحاديه 
اوراس�يا از اوايل آبان امس�ال وارد مرحله 
جديدي مي ش�ود، هنوز س�ازوكار تجارت 
ايران با كش�ورهاي اي�ن منطق�ه از جمله 
س�ازوكار بانك�ي آن مش�خص نيس�ت. 
به گزارش »فارس«، دولت دوازدهم در س��ال 
1۳۹5 به كشورهاي تش��كيل دهنده اتحاديه 
اوراس��يا ك��ه از همس��ايگان ايران به ش��مار 
مي روند،  پيشنهاد پيوس��تن ايران به اتحاديه 
اوراسيا را داد كه اين پيش��نهاد بعد از دو سال 
مذاكره اوايل سال ۹۷ نتيجه داد و در نهايت گام 
اول اين پروسه يعني موافقتنامه موقت ترتيبات 
منطقه آزاد تجاري ايران با اوراسيا در تاريخ 6 
شهريور 1۳۹8 توسط سفير ايران به دبيرخانه 

اوراسيا تحويل شد. 
بر اين اساس موافقتنامه ترتيبات ترجيحي بين 
ايران و اوراسيا از 5 آبان 1۳۹8 اجرايي مي شود 
كه با اجراي اين موافقتنام��ه گام هاي آغازين 
پيوس��تن به اتحاديه اوراس��يا كه شامل پنج 
كشور روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بالروس 

و ارمنستان است، آغاز مي شود. 
اتحاديه اقتصادي اورارسيا )EAEU( در سال 
2014 و ب��ا توافق ميان كش��ورهاي بالروس، 
روس��يه، ارمنستان، قرقيزس��تان و قزاقستان 
ش��كل گرفت و براس��اس پيمان اين اتحاديه 
تعرفه گمركي در تج��ارت كااليي بين اعضاي 
آن صفر اس��ت. به گفته حميد زاد بوم، رئيس 
سازمان توس��عه تجارت ايران اين موافقتنامه 
ش��امل 862 قل��م كاالس��ت ك��ه ۳60 قل��م 
ترجيحات اعطايي ايران به اوراسيا و 502 قلم 

هم ترجيحات اعطايي اوراسيا به ايران است. 
فع��االن و كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند 
پيوس��تن به اين اتحاديه فرصت مناسب براي 
اقتصاد و توسعه صادرات ايران فراهم مي كند 
و با توجه به ش��رايط حاكم و فش��ار تحريم ها 
مب��ادالت اقتصادي ب��ا كش��ورهاي عضو اين 

اتحاديه مي  تواند در رونق اقتصادي ايران مؤثر 
باشد. 

   گام هاي پيوس�تن ايران ب�ه اتحاديه 
تجاري اوراسيا

حسين مدرس خياباني، قائم مقام وزير صنعت 
در ام��ور بازرگان��ي گف��ت: در گام اول هدف 
ما اجرايي ك��ردن تفاهمنام��ه تعرفه تجارت 
ترجيح��ي اس��ت و در مراحل بعد ب��ه دنبال 

پيوستن به اين اتحاديه هستيم. 
وي افزود: پس از يك سال از اجراي موافقتنامه 
موقت ترتيب منطق��ه آزاد تجاري بين ايران و 
اتحاديه اوراسيا ظرف سه سال بايد موافقتنامه 

تجارت آزاد را مذاكره و امضا كنيم. 
هرويك ياري جانيان، رئيس اتاق مشترك ايران 
و ارمنس��تان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
رابطه با تأثيرات مثبت پيوستن به اين اتحاديه 
در خصوص توس��عه صادرات گفت: پيوستن 
ايران به اتحاديه اوراس��يا يك��ي از بزنگاه هاي 
تاريخي است، اما تجربيات ساليان گذشته نشان 

داده كه به هيچ وجه نتوانسته ايم از فرصت هاي 
اقتصادي استفاده كنيم و آن طور كه شايسته 
اس��ت به جايگاه اقتصادي و واقعي خود دست 

يابيم. 
وي بيان داش��ت: پذيرفته ش��دن ب��ه عنوان 
عضو ناظر يا عضو الحاق��ي در اين پيمان هاي 
منطقه اي براي ما بسيار حائز اهميت است، زيرا 
از اين طريق مي توانيم جايگاه خودمان را از نظر 
اقتصادي در بدنه كشورهاي ديگر جاي دهيم. 
   سازوكار بانكي براي تجارت ترجيحي 

رئيس اتاق مش��ترك ايران و ارمنستان اظهار 
داش��ت: متأس��فانه وزارت صمت در دو سال 
اخير با تصميمات بسيار ش��تابزده و يك شبه 
اقتص��اد بخ��ش خصوص��ي را دچ��ار چالش 
كرده است؛ بنابراين انتظار مي رود تا در مواجهه 
با اين مس��ائل و برق��راري تج��ارت از طريق 
پيمان هاي منطق��ه اي كمي ب��ا برنامه تر و با 

حوصله تر به موضوعات پرداخته شود. 
وي بي��ان داش��ت: به رغ��م اينكه قرار اس��ت 

موافقتنامه ترتيبات ترجيحي ايران و اتحاديه 
اوراسيا از 5 آبان آغاز به كار كند هنوز مشخص 
نش��ده كه سيس��تم بانكي ما قرار است با چه 
مكانيس��مي با كش��ورهاي عضو اين اتحاديه 
كار كند و س��ازوكار دقيقي براي تجارت با اين 

اتحاديه تدوين نشده است. 
ياري جانيان بيان داشت: متأسفانه در سال هاي 
گذشته تجارت ما با افغانستان و عراق به دليل 
اينكه روابط تج��اري راحتي با اين كش��ورها 
داش��ته ايم و س��ختگيري هاي خاص��ي براي 
كاالهاي صادراتي نداشته اند بدنه صادرات ما 

را تنبل كرده است. 
  ظرفي�ت ۴۰۰ ميلي�ارد دالري تجاري 

كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
وي با اش��اره به ظرفيت 400 ميليارد دالري 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا بيان داشت: 
براي اس��تفاده از اين بازار صادرات��ي بايد داد 
و ستد بين ايران و كش��ورهاي عضو دو طرفه 
باش��د، اما با توجه به برنامه هاي تجاري هدف 
ما بيش��تر صادرات به اين كش��ورها است كه 
اينگونه نگ��رش صادراتي م��ا را نمي تواند در 
رس��يدن به اهداف تج��اري موفق كن��د. اين 
گزارش مي افزايد، در حال حاضر س��هم ايران 
از صادرات به كش��ورهاي همس��ايه 2 درصد 
است كه طي يك برنامه دو ساله تا سال 1400 
براساس اس��تراتژي جديد صادراتي اين سهم 
بايد به 4 درصد يعني از 24 ميليارد دالر به 48 

ميليارد دالر برسد. 
گفتني اس��ت در حالي كه روس��يه س��االنه 
200 ميلي��ارد دالر واردات دارد، اما س��هم 
ايران از صادرات به اين كش��ور ساالنه ۷00 
تا 800 ميليون دالر اس��ت ك��ه پيش بيني 
مي ش��ود با توس��عه قرارداده��اي تجاري با 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا كه روسيه 
هم جزو آنهاست، س��هم اي��ران از تجارت با 

روسيه افزايش يابد.

لزوم تدوين سازوكار تجاري ايران با اتحاديه اوراسيا

 ظرفيت مغفول 400 ميليارد دالري اتحاديه اوراسيا
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هادی  غالمحسینی

 شيوه مبتكرانه
براي دور زدن تحريم ها

ش�ركت نايارا ان�رژي هند نفت خ�ام ونزوئال را از ش�ركت رزنفت 
روس�يه مي خرد و به جاي پول نقد، س�وخت معاوض�ه مي كند تا 
از نق�ض تحريم هاي امري�كا علي�ه كاراكاس دوري كرده باش�د. 
به گزارش رويترز، نايارا انرژي كه وابسته رزنفت است، بنزين و نفت گاز 
به اين شركت بزرگ روس��ي تحويل داده است. از آنجايي كه تحريم ها 
فقط بر پول نق��د تمركز دارند، معامله هاي كاال به كاال ش��يوه اي براي 
دور زدن آنها هس��تند. به همين دليل اس��ت كه رزنفت به رغم ادامه 
همكاري اش با شركت نفت دولتي ونزوئال هنوز هم تحريم نشده است. 
طبق آخرين دور تحريم هايي كه نهادهاي تجاري غير امريكايي را در 
بر مي گيرد، مي توان از نفت براي پرداخت وام ها استفاده كرد چون به 

صورت پول نقد به دست دولت ونزوئال نمي رسد. 
صادرات نفت خام و دريافت محصوالت پااليش ش��ده به جاي آن يك 
تاكتيك ديگر ونزوئال بوده كه از زمان تحريم اين كشور توسط امريكا 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. اين ترتيب پول نقد جزئي از معامله 
نيست، ولي كاراكاس سوختي را دريافت مي كند كه به آن نياز دارد چون 
پااليشگاه هاي داخلي ونزوئال به دنبال سال ها كمبود سرمايه گذاري و 
توقف واردات رقيق كننده ها از امري��كا در بحبوحه تحريم ها، فعاليت 
چنداني ندارند. نايارا انرژي تنها شركت هندي نيست كه نفت ونزوئال را 
از رزنفت مي خرد. شركت ريالينس هم پس از اينكه چند ماه پيش اعالم 
كرد تمام قرارداد هاي مستقيم خود را با شركت نفت دولتي ونزوئال براي 
خوشايند واشنگتن معلق مي كند، نفت خام ونزوئال را وارد كرده است. 
در حال حاضر ريالينس اعالم كرده قصد دارد خريد مستقيم نفت خام 
ونزوئال را از شركت نفت اين كشور آغاز كند و براي اين كار از شيوه نفت 

به جاي سوخت استفاده مي كند. 
ادامه صادرات غير مستقيم نفت خام به شركت هاي هندي به شركت 
نفت دولتي ونزوئال كمك كرده حجم ذخاير نف��ت خام خود را پايين 
بياورد. اين حجم از نفت خام باعث معلق شدن فعاليت تأسيسات نفتي 
ونزوئال شده بود. حاال اين تأسيسات دوباره فعال شده و نفت خام براي 

صادرات توليد مي كنند.  
...............................................................................................................................

 براي دريافت رمز کارت سوخت 
چه بايد کرد؟

اش�خاص حقيق�ي و حقوقي كه رم�ز كارت س�وخت خ�ودرو را 
گم كرده اند بايد ب�ا مراجعه به يك�ي از نواحي يا مناطق ش�ركت 
ملي پخ�ش فرآورده هاي نفت�ي ايران در سراس�ر كش�ور و با در 
دست داشتن مدارك الزم نس�بت به حذف رمز كارت اقدام كنند. 
به گزارش »ايسنا«، افرادي كه كارت سوخت خود را گم كرده  و خودرو 
به نام آنهاست تا روز سه شنبه )۳0 مهر ماه(، بايد از چهار رقم آخر سمت 
راست كد ملي به عنوان رمز كارت سوخت خود استفاده كنند، بر اين 
اساس، در اين مدت چهار رقم آخر سمت راست كد ملي شخصي كه نام 
او در پشت كارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز كارت سوخت، 
عالوه بر رمز ج��اري كارت ه��ا در جايگاه هاي عرضه س��وخت معتبر 
است؛ بنابراين چنانچه مالكان خودروها به هر دليلي رمز كارت سوخت 
خود را فراموش كرده اند، مي توانند از اين امكان براي س��وختگيري از 

طريق كارت سوخت شخصي استفاده كنند. 
بنابراين هنگام سوختگيري با كارت سوخت شخصي، درصورت فراموش 
كردن رمز كارت سوخت و درخواست رمز مجدد مي توان با وارد كردن 
رمز پيش فرض )چهار شماره سمت راست كد ملي( كارت را فعال كرد. 
بنابراين الزم اس��ت مالكان خودروها و موتورسيكلت ها كه رمز كارت 
سوخت خود را فراموش كرده اند، ابتدا چهار رقم آخر كد ملي شخصي 
كه نام آن در كارت سوخت درج ش��ده را امتحان كنند؛ در صورت بروز 
خطا، جهت حذف رمز به مراكز نواحي شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي مراجعه كنند. 
براي حذف رمز كارت هوشمند سوخت نيز الزم است تا افراد با مراجعه 
مالك به يكي از نواحي يا مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران در سراسر كشور و در دست داشتن مدارك هويتي الزم نسبت به 
اين مهم اقدام كنند كه درباره حذف رمز كارت هوشمند سوخت حضور 
مالك وس��يله نقليه جهت حذف رمز كارت الزامي ب��وده و درصورت 
درخواست توسط شخص ديگر با ارائه وكالتنامه محضري يا برگه انحصار 

وراثت حذف رمز كارت سوخت امكان پذير است. 
در اين بين، اشخاص حقيقي بايد يكي از مدارك شناسايي مالك وسيله 
نقليه )شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه( و اشخاص حقوقي، معرفي نامه 
رسمي سازمان مربوطه با درج شماره ملي به همراه كارت ملي نماينده 
معرفي ش��ده، مدارك شناسايي وسيله نقليه ش��امل كارت شناسايي 
خودرو يا شناس��نامه مالكيت وس��يله نقليه، تكميل فرم درخواست 
رمز گشايي، با اصل كارت هوشمند سوخت را كه جهت حذف رمز كارت 

هوشمند سوخت الزامي است، به همراه داشته باشند. 
در اين باره فاطمه كاهي - س��خنگوي شركت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي-  به »ايسنا« گفت: اش��خاص حقوقي به راحتي مي توانند براي 
دريافت و تغيير رمز كارت سوخت خودروي مورد نظر اقدام و مشكلي 
براي اين مس��ئله وجود ندارد و اين افراد نيز باي��د مانند افراد حقيقي 
روال را طي كنند. به گفته وي، اگر اشخاص حقوقي رمز كارت سوخت 
خودرو را فراموش كرده  باشند بايد با در دست داشتن مدارك و مراجعه 
به نواحي نس��بت به حذف رمز اقدام كنند. در صورت هر گونه ابهام و 
پرسش ضروري افراد مي توانند با شماره تلفن 0۹62۷ مركز پاسخگويي 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تماس بگيرند.   
................................................................................................................................

 کاهش قيمت مسكن
به شهرهاي بزرگ رسيد

اينك�ه ب�راي  بي�ان  ب�ا  ناي�ب رئي�س مش�اوران ام�الك 
قيم�ت  كاه�ش  داريم، گفت:رون�د  خوش�ي  خب�ر  م�ردم 
رسيده اس�ت.  ب�زرگ  ش�هرهاي  ب�ه  مس�كن  ب�ازار  در 
حسام عقبايي در گفت وگو با »تس��نيم« اظهار كرد: خبر خوشي براي 
مردم داريم، طي ماه هاي اخير و پس از جهش قيمت در بخش مسكن، 
سمت و سوي بازار مسكن از منظر قيمت نزولي شده و همچنان با اين 

رويه پيش مي رود. 
وي با يادآوري اينكه از ابتداي سال گذشته تا اواسط تيرماه امسال بازار 
مس��كن درگير ركود تورمي بود، افزود: افزاي��ش بيش از صد درصدي 
قيمت ها در بازه مورد اشاره به ميزاني پيشرفت كرد كه در نهايت باعث 
كاهش 8۹ درصدي معامالت در تابستان امسال شد؛ اتفاقي كه در ربع 

قرن اخير در بازار مسكن ايران سابقه نداشته است. 
وي با بيان اينكه قيمت واحدهاي متراژ باال حدود 40 درصد در شهرهاي 
بزرگ كاهش يافته است، افزود: پيش بيني ما اين بود كه روند كاهش 
قيمت ها از نيمه دوم سال آغاز شود، اما از اوايل شهريور امسال كاهش 

نرخ ها در بازار مسكن شروع شد. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك بيان كرد: در واحدهاي مسكوني 
جنوب تهران شاهد كاهش حداقل ۳0 درصد قيمت ها بوده ايم، به  عنوان 
مثال قيمت واحدي كه تا پيش از تيرم��اه ۷50 ميليون تومان معامله 

مي شد االن به حدود 500 ميليون تومان كاهش پيدا كرده است. 
عقبايي با تأكيد بر اينكه روند نزولي قيمت ها در بازار مس��كن به اين 
مفهوم نيست كه به نرخ واقعي مسكن رسيده ايم، گفت: در حال حاضر 
قيمت مسكن در حال نزديك شدن به قيمت هاي واقعي است و انتظار 

كاهش بيشتر نيز را در اين بخش داريم.

مهران ابراهیمیان 
  گزارش   یک


