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روز گذش�ته در پايان معامالت، بازار س�رمايه با رشد ۱۷ هزار و 
4۶۷ واحدي در ارتفاع يك ميليون و ۳۰۵ هزار و ۷۹۷ واحد ايستاد. 
به گزارش مشرق، هم زمان با رشد 1/35 درصدي شاخص كل بازار 
سهام، ارزش سبد س��هام عدالت 53۲ هزار توماني با رشد بيش از 
1/91 درصدي همراه بود و اين در حالي است كه ارزش آن در هفته 
گذشته به پايين ترين ميزان خود رسيده بود.  ارزش سهام عدالت 
نيز همسو با صعود شاخص كل بورس، اندكي افزايش يافت. كساني 

كه ارزش اوليه س��هام عدالت آنها 53۲ هزار تومان است در پايان 
معامالت روز چهارشنبه ۷ آبان ارزش سهام عدالتشان به 9 ميليون 
و ۷۶۴ هزار و ۲۸۴ توم��ان رس��يده بود، در روز ابتدايي اين هفته 
ارزش اين سهام معادل 1/91 درصد افزايش يافت و به 9 ميليون و 
951هزار و 3۶۰ تومان رسيد كه بر اين اساس طي معامالت ديروز 

1۸۷ هزار و ۷۶ تومان سود عايد سهامداران شده است. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰ درصد س��بد 53۲ هزار توماني 

سهام عدالت به 5 ميليون و 9۷۰ هزار و ۸1۶ تومان رسيد.  همچنين 
قيمت پاياني هر واح��د از دارايكم با افزايش 5 درصدي نس��بت به 
آخرين روز معامالتي هفته گذشته ۲۰ هزار و ۲۷ تومان معامله شد 
تا ارزش ۲۰۰ واحد از اولين ETF دولتي ب��ه ۴ ميليون و 5 هزار و 
۴۰۰تومان افزايش پيدا كند. البته در معامالت روز گذشته آخرين 
قيمت معامله شده براي هر واحد از دارايكم با 5/3۸ درصد افزايش 

نسبت به روز معامالتي قبل به ۲۰ هزار و 99 تومان افزايش يافت.

ارزش سهام عدالت و دارايكم چقدر شد؟
    سهام عدالت

تهاتر غيرشفاف ۶۰۰ هزار ميليارد توماني 
در روند اص�الح س�اختار بودجه نياز ب�ه يك تبص�ره ۱4 ديگري 
براي درج مناب�ع حاصل از تهات�ر نفت خام با ميعانات و س�وخت 
پااليش�گاه ها وج�ود دارد ت�ا در اين مورد شفاف س�ازي ش�ود. 
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با خانه ملت گفت: در بودجه سال 
99 حدود ۲5۰ هزار ميليارد تومان منابع درآمدي در تبصره 1۴ لحاظ 
شد كه البته برابر آن جداول مصرفي هم قرار داده شد، اما اين رقم نسبت 
به ميزان فروش نفت يك سال كشور شفاف نيست و تقريباً يك سوم آن 
محسوب مي شود. نماينده مردم شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس 
تصريح كرد:  براين اس��اس ما اعالم كرديم به ي��ك تبصره 1۴ ديگري 
نياز است تا اين بخش نامشخص كه بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان 
محاسبه شده را در آن درج كرد. حاجي دليگاني تأكيد كرد: در تبصره 
1۴ دوم بودجه ساالنه كشور بايد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع حاصل 
از فروش نفت خام به قيمت كمتر از فوب خليج فارس به پااليشگاه هاي 
داخلي به عنوان منابع درآمدي دولت در يك طرف قرار بگيرد و مبلغ 
خريد سوخت هاي مايعي كه دولت از اين پااليشگاه ها خريداري مي كند 

هم در طرف ديگر تبصره گنجانده شود. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس اظهار ك��رد: اين تهاتر اكن��ون به صورت 
غيرشفاف در حال انجام است و بايد با قيد يك تبصره 1۴ ديگر اين ارقام 
شفاف سازي شود. وي با بيان اينكه وزارت نفت طبق قانون 1۴/5 درصد 
از منابع حاصل از فروش نفت را به صورت مستقيم براي كارهاي خودش 
برمي دارد، گفت: اين موضوع هم بايد در اصالح س��اختار بودجه مورد 
رسيدگي و اصالح قرار گيرد و س��ال گذشته اعالم كرديم، هزينه هاي 

وزارت نفت به صورت جداگانه در بودجه تبيين و روشن شود. 
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس بيان كرد: تمامي 
منابع حاصل از فروش نفت بايد به حساب خزانه واريز شود، در صورتي 
كه تاكنون هرساله 1۴/5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام و 

ميعانات به حساب مستقيم وزارت نفت ريخته شده است. 
حاجي دليگاني تأكيد كرد:  نكته جالب اينجاست كه اين وزارتخانه در 
زمان صادرات 3 ميليون بش��كه نفت در روز با قيمت حدود 1۰۰ دالر 
اين درصد را برداشت كرده و در شرايط كنوني با وجود كمترين ميزان 
و قيمت صادرات نفت هم اين رقم را برداشت مي كند و نه اكنون و نه در 

آن زمان اعالم كرد كه مشكل دارد يا مثاًل اعتبار اضافي دارند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: اين موضوع نشان مي دهد، اين عدد اثر 
زيادي در كارهاي وزارت نفت ندارد و در جايي ذخيره مي شود، بنابراين 

اين حساب بايد در بودجه شفاف شود. 
..................................................................................................................

۱۸ درصد خودروهاي توليدي ناقص است
از ابتداي س�ال تاكنون ۵28 هزار و ۶۵۱ دس�تگاه خودرو توسط 
ايران خودرو و س�ايپا توليد ش�ده ك�ه ۹۷ هزار و ۶۵ دس�تگاه از 
آن يعن�ي ۱8/۳۶ درص�د كل خودروه�اي توليدي ناقص اس�ت. 
به گزارش فارس، از ابتداي امسال تا 9 آبان ماه ۲۸۷ هزار و 131 دستگاه 
خودرو توس��ط گروه صنعتي ايران خودرو توليد ش��د كه ۲۴۰ هزار و 
95۰ دستگاه از آن به مشتريان تحويل داده شده است. در حال حاضر 
موجودي خودروهاي تجاري در پاركينگ فروش ايران خودرو صفر بوده 
و تعداد خودروهاي ناقص اين گروه خودروسازي معادل 5۶ هزار و 519 
دستگاه است. در مورد گروه خودروسازي سايپا هم بايد به توليد ۲۴1 
هزار و 5۲۰ دستگاه خودرو از ابتداي سال تا ۷ آبان ماه اشاره كنيم كه 

۲۰۸ هزار و ۲۸۴ دستگاه از آن به مشتريان تحويل داده شده است. 
در عين حال، موجودي خودروهاي تجاري در پاركينگ فروش سايپا 
۶ هزار و 1۰۲ دس��تگاه اس��ت و هم اكنون ۴۰ هزار و 5۴۶ دستگاه از 

توليدات سايپا ناقص هستند. 
..................................................................................................................

سهم آپارتمان هاي ۱۶ ميليوني در سبد خريد 
بررس�ي گ�زارش تح�والت ب�ازار مس�كن حاك�ي از آن اس�ت 
بيش�ترين معامالت انجام ش�ده مه�ر۹۹ مربوط ب�ه واحدهاي با 
قيمت ۱۶ ت�ا ۱8 ميليون تومان�ي به ازاي هر مترمربع بوده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بر اساس جديدترين آمار منتشر شده تحوالت بازار 
مسكن توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب 
قيمت يك مترمربع بنا در مهرماه امسال حاكي از آن است كه واحدهاي 
مسكوني در دامنه قيمتي 1۶ تا 1۸ ميليون تومان به ازاي هر مترمربع 
با ۸/۲ درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت ش��هر تهران را به خود 
اختصاص داده اند. تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در دامنه هاي 
قيمتي 1۴ تا 1۶ ميلي��ون و 1۲ تا 1۴ ميليون توم��ان نيز به ترتيب با 

سهم هاي ۷/9 و ۷/۶ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
در ماه مورد اشاره توزيع حجم معامالت به گونه اي بوده كه 5۸/3 درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در ش��هر تهران يعني ۲۶ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان معامله 
شده است. همچنين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
بر حسب س��طح زيربناي هر واحد مس��كوني در مهرماه امسال نشان 
مي دهد بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسكوني با 
زيربناي 5۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم 1۴/۷ درصد اختصاص داشته است. 
واحدهاي داراي زيربناي ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ ت��ا ۸۰ مترمربع به ترتيب با 

سهم هاي 1۴/3 و 11/۴ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
 در مجم��وع طي مهرماه 99 واحدهاي مس��كوني با س��طح زيربناي 
كمتر از ۸۰ مترمربع 5۴/5 درصد از معامالت انجام ش��ده را به خود 

اختصاص داده اند. 
..................................................................................................................

طلب ۸ ميليارد دالري شركت ملي نفت 
مجم�وع طلب ش�ركت مل�ي نفت اي�ران از مش�تريان خ�ود در 
پايان س�ال ۱۳۹۷، بالغ بر 8 ميلي�ارد و ۵۶ ميلي�ون دالر معادل 
۶۷ ه�زار و 44۱ ميلي�ارد تومان بوده اس�ت ك�ه از لح�اظ ارزي، 
كاهش�ي ۵2 درص�دي در مقايس�ه ب�ا پاي�ان س�ال ۱۳۹۶ دارد. 
به گزارش فارس، براس��اس صورت مالي ش��ركت ملي نفت ايران در 
س��ال 139۷، اين ش��ركت بابت فروش نفت خام بيش از 5 ميليارد و 
9۴۶ ميليون دالر معادل ۴9 هزار و ۷۷۶ ميليارد تومان و بابت فروش 
ميعانات گازي بيش از ۲ ميليارد و 11۰ ميليون دالر معادل 1۷ هزار 
و ۶۶۴ ميليارد تومان از مش��تريان خود در پايان س��ال 139۷ طلب 

داشته است. 
در نتيجه، مجموع طلب ش��ركت ملي نفت ايران از مشتريان خود در 
پايان سال 139۷، بالغ بر ۸ ميليارد و 5۶ ميليون دالر معادل ۶۷ هزار 

و ۴۴1 ميليارد تومان بوده است. 
اين در حالي است كه مجموع طلب شركت ملي نفت ايران از مشتريان 
خود در پايان سال 139۶، بالغ بر 1۶ ميليارد و ۷۸1 ميليون دالر معادل 
۷۴ هزار و ۸1۴ ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر، مطالبات ارزي 
شركت ملي نفت ايران از مش��تريان خود در پايان سال 9۷ نسبت به 

پايان سال 9۶، حدود 5۲ درصد كاهش يافته است
به عالوه، مطالبات مشكوك الوصول مربوط به بدهي شركت هاي پول 
فريگيت و شركت هاي ماپكو، توتال فرانسه، كشتيراني هند، سازمان 
انرژي اتمي و گت اويل است كه قبل از انقالب اسالمي در دفاتر شركت 
ايجاد ش��ده و در س��ال هاي قبل نس��بت به آنها صد درصد ذخيره در 
حساب هاي شركت منظور شده اس��ت. توضيح اينكه از مبلغ ۶۴۷/۲ 
ميليون دالر مطالبات مزبور حدود ۴۴5 ميليون دالر آن مربوط به بدهي 
شركت فريگيت است كه بنا بر دستور رياست مجمع عمومي، پرونده 
دعوي مربوط با همكاري دفت��ر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري 
اسالمي ايران توسط امور حقوقي شركت ملي نفت ايران تحت پيگيري 

به منظور وصول مطالبات است.

 پيامدهای غفلت 
از ظرفيت ميادين مشترک نفتی

اصطالح بيضی انرژی به مناطقی اطالق می ش��ود كه دارای بيشترين 
حجم نفت و گاز هستند. اين مناطق شامل سرزمين ايران، كل خليج 
فارس در مركز، شيخ نشين های عربی در جنوب، بخش هايی از عراق، 
تركيه، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان در غرب و شمال غرب است. 
مجموعه دريای خزر و بخش هايی از ازبكستان و قزاقستان نيز در اين 
بيضی قرار دارند. ُقط��ر بزرگ اين منطقه بيضی ش��كل، امتداد همان 
محوری اس��ت كه دريای خزر را به خليج ف��ارس متصل می كند و در 

سرزمين ايران قرار گرفته است. 
تكثر و وس��عت بعضی از ميادين نفتی در اين مناطق موجب شده كه 
برخی از آنها  داخل مرزهای دو كشور قرار گيرند كه به اين دليل، ايران 
دارای ۲۸ ميدان نفتی و گازی مش��ترك با كشورهای همسايه است. 
اين ميادين با كشورهاي عراق، عربستان، كويت، امارات، عمان، قطر و 
تركمنستان مشترك هستند و بيشترين تعداد ميادين مشترك ايران 
با كش�ور ع�راق است و بع�د از آن ب�ه ترتي�ب كشورهاي امارات متحده 
عربی )پ�نج مي�دان(، عربس�تان )چه�ار مي�دان(، قط�ر )چه�ار ميدان(، 
عمان )دو ميدان(، كويت و تركمنستان هر كدام يك مي�دان مش�ترك 
ب�ا اي�ران دارند. از اين  ميدان های مش��ترك فقط 15 ميدان در سمت 

ايران فعال است و از آنها نفت و گاز استخراج می شود.
 يكی از ميادين گازی در شمال شرق كش��ور بين ايران و تركمنستان 
مش��ترك اس��ت و بقيه آنها در جنوب و غرب كشور اس��ت كه در اين 
ميان بيشترين سهم ايران از ميادين مش��ترك با عراق است كه سهم 

۸۲درصدی از منابع نفتی را در بين ديگر كشورها دارد. 
نفت خام قابل اس��تحصال ايران در ميادين مش��ترك بال��غ بر ۲۲/۷ 
ميلي�ارد بش�كه است كه در مجموع برداش��ت ايران از اين ميادين تا 
ابتداي سال  1395حدود 3/۴ميليارد بشكه نفت خام بوده است. اين 
برداشت معادل 15 درصدكل برداشت نفت ايران است و مقدار نفت باقی 

مانده 19درصد كل نفت ايران مي شود. 
در مي�ادين مش�ترك گاز 1۶/۴۷تريليون مترمكعب مع�ادل 5۸1/391 
تريلي�ون ف�وت مكع�ب اس�ت. از مجم�وع اي�ن ميادين تا ابتداي سال 
1395حدود 1/۴ ميليارد مترمكع�ب گ�از )۶درص�د ك�ل ذخيره قابل 
استحصال گاز اين ميادين( توليد شده است. مي�زان گ�از ب�اقيمان�ده 
قاب�ل استحصال در اين ميادين حدود  15/۴3تريليون مترمكعب است 

كه نشان از حجم سرسام آور گاز قابل استفاده در اين ميادين دارد.
 مي���زان ذخ�اير گ�از قابل اس��تحصال كش��ورهاي همس��ايه حدود  
۲۸تريليون مترمكعب تخمين زده ش�ده اس�ت. ميادين ذخاير مشترك 
هيدروكربونی در كل دارای ۴۸/5 ميليارد بشكه هيدروكربن است كه 

معادل35 درصد از كل ذخاير هيدروكربن ايران مي شود.
بر اساس گزارش هاي معتبر بين المللی، كش��ورهاي عربستان، قطر و 
امارات در ميادين مشترك خود با ايران به حفاري افقی به منظور افزايش 
توليد از اي�ن مي�ادين اق�دام كرده اند و در مواردي تا بيش از 1۲كيلومتر 
با حفاري افقی چندالي�ه اي در مي�ادين مزب�ور پ�يش رفته اند، به طوري 
كه توليد ايران از ميدان مش��ترك فروزان )مرجان( 35هزار بشكه در 
روز و توليد عربستان از آن ميدان ۲۷۰هزار بشكه در روز )حدود هشت 
برابر( است. تولي�د نفت خام قطر از اليه نفتی پ�ارس جن�وبی ح�دود  
3۰۰ه�زار بش�كه در روز است. در حالی كه ايران پس از سال ها در سال  
139۶موفق به توليد 3۰هزار بش��كه نفت از اين ميدان مشترك نفتی 
شده است. توليد نفت خام ايران از ميدان مشترك نص�رت )ف�اتح( حدود  
15۰۰بشكه در روز است، در حالی كه توليد امارات از اين ميدان مشترك 

نفت�ی۸۰ هزار بشكه در روز )بيش از  53 برابر( می باشد.
همانطور كه بيان شد در حال حاضر ايران به دليل عدم اهتمام نسبت به 
برداشت نفت از ميادين مشترك عدم النفع زيادی را متحمل شده است 
كه رقم آن در سال به 5۰ ميليارد دالر می رسد. در ميدان پارس جنوبی 
كه بزرگ ترين ميدان گازی جهان با 1۶ درصد از ذخاير گازی جهان و 
بين ايران و قطر مشترك است، طبق گزارش ها، قطر در طول 11 سال 
چيزی حدود ۴۰۰ ميليارد دالر برداش��ت كرده كه اين برداشت های 
غيرمتوازن در بلندمدت موجب افت فشار در سمت ايران خواهد شد كه 

در بلندمدت می تواند منجر به بحران انرژی در كشور شود.
اين حجم از بی تدبيری ناشی از عدم توجه به ظرفيت های داخلی در موضوع 
استحصال نفت و استفاده از ميادين مشترك، انعقاد قراردادهاي ناكام با 
برخی ش��ركت های خارجی همچون توتال، بی اعتنايی به ارتقای دانش 
فنی و تكنولوژيكی در س��طوح مديريتی وزارت نفت، ايران را در رقابت با 
طرف های مقابل دچار عقب ماندگی جبران ناپذيری كرده است. متأسفانه 
ايران به رغم تجربه يكصد ساله از استخراج نفت نتوانسته به جايگاهی در 
خور اعتنا در بين كشورها و شركت های نفتی دس��ت پيدا كند. در حال 
حاضر به دليل فقدان اوالً اراده الزم در بين مس��ئوالن وزارت نفت و دوماً 
نبود دانش فنی برای بهره گيری كامل از ميادين مشترك، سهم نفتی ايران 
در اين ميادين در طول سال ها به لقمه ای آماده برای رقبای ايران تبديل 
شده است كه بدون اعتنا به پيامدهای منفی برداشت بی رويه تنها از يك 

طرف ميدان در حال بلعيدن ذخاير نفتی ميادين هستند.

چاره گراني مسكن 
ناي�ب رئي�س ات�اق اصن�اف اي�ران در خص�وص تصمي�م 
دول�ت مبن�ي ب�ر انتق�ال اتحادي�ه مش�اوران ام�الك از ذي�ل 
وزارت صم�ت ب�ه وزارت راه و شهرس�ازي گف�ت: تغيي�ر 
وزارتخان�ه چ�اره كار ب�راي كنت�رل قيم�ت مس�كن نيس�ت. 
به گزارش ايسنا، جالل الدين محمد شكريه تصريح كرد: در حال حاضر 
اتحاديه هاي صنفي اتاق اصناف ايران زير مجموعه وزارت صمت هستند 
و نظارت ها در قالب كميسيون هاي نظارت انجام مي شود كه چهار عضو 
آن از بخش خصوصي، يك نفر از ش��وراي اسالمي شهر و 9 نفر ديگر از 
اعضاي آنها دولتي هستند، به طور كلي در حال حاضر هم نظارت دولتي 

وجود دارد و با تغيير وزارتخانه مشكلي حل نمي شود. 
شكريه تأكيد كرد: امروز اگر قيمت مسكن افزايش پيدا كرده است، دليل 
آن اين است كه حجم نقدينگي در كش��ور افزايش پيدا كرده و در مقابل 
برنامه و راهكاري براي آن وجود ندارد. از شهريور سال گذشته تا به امروز 
حجم نقدينگي چندين برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار ميليارد 
تومان افزايش پيدا كرده است. اين حجم افزايش نقدينگي پول را به سمت 
خريد سكه ، ارز، مسكن و خودرو س��وق مي دهد و سرمايه به سمت بازار 
كاذب جذب مي ش��ود. همين امر منجر به افزايش قيمت مي شود.  نايب 
رئيس اول اتاق اصناف ايران افزود: بنابراي��ن گراني محصول يك پديده 
اقتصادي و پولي است، نه نظارتي. به عبارت روشن تر، گراني در اين حوزه، 
نتيجه عملكرد ضعيف در بحث نظارتي از سوي اتحاديه هاي صنفي امالك 
نيست و با تغيير وزارتخانه، نظام پولي و مالي و نظام اقتصادي كشور اصالح 
نمي شود. تا زماني كه حجم نقدينگي به سوي توليد حركت نكند و قيمت 
ارز به ثبات نرسد و ارزش پول ملي به جايگاه واقعي خود - با توجه به شاكله 
اقتصادي كشور-  باز نگردد، ش��اهد همين موضوع خواهيم بود و باز بايد 
اتحاديه امالك را از وزارت راه و شهرس��ازي بگيرند و به وزارتخانه ديگری 
بدهند. بنابراين اين اقدام تغييري در اصل مسئله ايجاد نمي  كند. شكريه 
تأكيد كرد: در نظام اقتصادي، خريدار و فروشنده قيمت را تعيين مي كنند و 
بازار عرضه و تقاضا تضمين كننده قيمت است. نايب رئيس اول اتاق اصناف 
ايران پيشنهادي ارائه و بيان كرد: امروز راه خروج از اين بن بست اجاره به 
شرط تمليك است و اين مسئله را دولت بايد مديريت كند. الزم است دولت 
در اين بخش، سرمايه گذاري كند و بانك ها نيز تعامل كنند تا اجاره به شرط 

تمليك داشته باشيم و بتوانيم قيمت مسكن را ساماندهي كنيم. 

دول�ت در حال�ی از ص�دور دس�تورالعمل 
جديد رف�ع تعه�د ارزی  و ثبت نام ب�رای ارز 
متقاض�ی خبر می ده�د كه بان�ك مركزی تا 
پيش از اي�ن، روش هاي�ی همچ�ون واردات 
با ارز متقاض�ی را قبول نداش�ت، ام�ا از اين 
هفته قرار اس�ت اي�ن روش عملياتی ش�ود.

دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده 
از منابع ارزی صادركنندگان قرار است در هفته 
جاری تغيير كند؛ همان دستورالعملی كه اوايل 
امسال   سروصداي زيادی را به پا كرد و تاكنون كار 
بسياری از صادركنندگان را متوقف كرده است. 
البته اين نوع نگاه و تصميم گيری بانك مركزی، 
دو سال پيش هم همين رويه را در حوزه صادرات 
غيرنفتی كشور اجرايی كرد، با اين تفاوت كه در 
آن زمان، ش��ير دالرهای نفتی همچنان باز بود و 
كشور با درآمدهای ارزی ناش��ی از فروش نفت، 

توانايی اداره نيازهای ارزی كشور را داشت.
از اسفند 9۸ بانك مركزی عمالً برخی از رويه های 
مرتبط با رفع تعهد ارزی صادركنندگان را تغيير 
داده و به س��ختی پرونده های واردات در مقابل 
صادرات را برای صادركنندگان تأييد كرده است. 
اينجا بود كه نه تنها صادركننده می توانس��ت با 
فروش ارز صادراتی خود ب��ه واردكنندگان رفع 
تعهد ارزی كند، بلك��ه واردكنندگانی كه حتی 
ريال خود را هم ب��ه صادركننده مي پرداختند و 
بايد ارز خود را از بانك مركزی دريافت می كردند 
ني��ز در صف ه��ای طوالنی س��امانه نيم��ا باقی 
می ماندند. عماًل بسياری از صادركنندگان برای 

دريافت ماليات بر ارزش افزوده خود و خريدهای 
بعدی كه در حوزه تأمين مواد اوليه شان بايد انجام 
می دادند، دچار مشكل   می شدند و از سوی ديگر، 
بسياری از كارخانجات نيز به دليل عدم دسترسی 
به مواد اوليه يا شيفت های كاری خود را كم كرده 

بودند يا توانايی ادامه فعاليت را نداشتند.
در نهايت ارديبهشت ماه سال جاری بانك مركزی 
اعالم كرد كه شيوه رفع تعهد ارزی صادرات در 
سال 99 نيز مانند س��ال 9۷ و 9۸ خواهد بود و 
تنها صادركنن��دگان ۲۰ درص��د معافيت خود 
برای بازگشت ارز صادراتی را كه عموماً به دليل 
پرداخت هزينه های بازاريابی يا حضور كارمندان 
خود در دفاتر خارجی می پرداختند، از دست داده 
بودند، اما به يكباره در تيرماه 99 اعالم ش��د كه 
دستورالعمل جديدی بايد مالك عمل قرار گيرد 
كه تغييرات عمده ای را پيش روی صادركنندگان 

به لحاظ شيوه های رفع تعهد ارزی قرار می داد.
در اين دس��تورالعمل، ش��يوه واردات در مقابل 
صادرات با شرط و ش��روط های بسياری مواجه 
شده بود و عماًل تنها صادركنندگان دارای واحد 
توليدی مجاز بودند كه از ارز حاصل از صادرات 
خود، آن هم تا س��قف 3۰ درصد ب��رای واردات 
خودش��ان بهره برداری كنند و حق واگذاری ارز 
صادراتی خود ب��ه غير را ندارند. از س��وی ديگر 
مهلت بازگشت ارز صادراتی نيز چهار ماه تعيين 
شده بود كه با توجه به شرايط تحريم، عماًل كار 
را برای صادركنندگان س��خت می كرد، چراكه 
حداقل زمان م��ورد نياز آنها برای بازگش��ت ارز 

شش ماه برآورد می شود.
در نهاي��ت وجود مش��كالت بس��يار بر س��ر راه 
صادركنندگان از بابت اين دستورالعمل سبب شد 
كه بسياری از صادركنندگان، آن هم در شرايط 
جنگی امروز كه كشور نيازمند ارز صادراتی برای 
اداره امور است و درآمدهای نفتی كاهش يافته، 
خانه نش��ين ش��وند، چراكه عماًل نه ظرف چهار 
ماه قادر بودن��د كه ارز حاصل از ص��ادرات خود 
را برگردانند و نه از ش��يوه هايی ك��ه بايد بخش 
عمده ای از ارز خود را به س��امانه نيما، آن هم با 
نرخی كمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل 
ارز مورد نياز برای واردات مواد اوليه شان را از بازار 

آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.
اكنون دولت می گويد كه قرار است در شيوه های 
رفع تعه��د ارزی بازنگری كن��د و بانك مركزی 
ق��رار اس��ت از دس��تورالعمل های قبل��ی خود 
عقب نشينی كند، به نحوی كه به گفته عليرضا 
رزم حسينی، وزير صنعت، معدن و تجارت قرار 
اس��ت كه واردات با ارز متقاضی آزاد ش��ود و در 
عين حال، صادركنندگان برای واردات مواد اوليه 
و كاالهای مورد نياز توليداتشان بر طبق ضوابط 
ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود 

استفاده كنند و محدوديتی در كار نباشد.
روز گذشته  عليرضا رزم حسينی، وزير صمت در 
بازديد از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظيم 
بازاردر اين خصوص  گفت: به دليل كمبود منابع 
ارزی تع��دادی از افراد در صف ثبت س��فارش و 
تعدادی در ص��ف تخصيص ارز از س��وی بانك 

مركزی هستند كه اين اعداد قابل مالحظه است. 
بر همين اساس در س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مصوب ش��د مديريت ثبت س��فارش در 
وزارت صمت انجام گيرد ك��ه اين موضوع انجام 
ش��د و ما كاال های ض��روری را در اولويت ثبت 

سفارش قرار داديم.
وی افزود: از اين هفته افرادی كه نياز به ارز ندارند 
و ارز در خارج از كشور دارند، مجاز هستند تا كاال 
وارد كنند و عالوه بر اي��ن صادركنندگانی كه از 
سال 9۸ تعهد ارزی داشتند، می توانند از محل 
تعهد صادراتی مجوز واردات كاال های اولويت دار 
دريافت كنند. اين موضوع باعث می شود صادرات 
افزايش يابد و نياز واحد های صنعتی به مواد اوليه 

تأمين شود.
او درباره كاال هايی كه در گمرك باقی مانده است، 
گفت: كاال های وارداتی دو گروه هس��تند؛ گروه 
اول ارز ۴هزارو۲۰۰ تومان��ی دريافت می كنند 
كه اين كاال ه��ا در گمرك باقی می مان��د، تا ارز 
۴هزارو۲۰۰ تومان��ی را از بانك مركزی دريافت 
كنند و بعد از گمرك ترخيص می ش��وند و گروه 
دوم نيز متقاضيانی هستند كه ارز نيمايی دريافت 
می كنن��د و منتظ��ر دريافت ارز از س��وی بانك 

مركزی برای ترخيص كاال هستند.
رزم حس��ينی افزود: براس��اس سياست جديد، 
متقاضی كه اعالم كند نياز به ارز نيمايی ندارد، 
اجازه ترخيص داده می شود و افرادی كه نياز به 
ارز دارند بايد در س��امانه نيماي��ی ارز خريداری 

كنند تا ترخيص كاال صورت گيرد.

عقب نشينی بانك مركزی از سياست های رفع تعهد ارزی

ارز متقاضی از اين هفته ثبت سفارش می شود

  گزارش 2

گزارش »جوان« از رها شدن فرماندهي اقتصادي كشور و جنگ نهادهاي دولتي با يكديگر

دعا براي اختالفات دولتي
جهانگيري گفته است براي كاهش قيمت ها دعا كنيد، در حالي كه مشكل اصلي تأمين نيازهاي كااليي، چيز ديگري است

دول�ت از م�ردم مي خواه�د ب�راي كاهش 
قيمت كاال »دع�ا« كنند، دعاي�ي كه معاون 
اول رئيس جمهور نس�خه آن را ب�راي مردم 
پيچيد ب�ه امي�د آنكه ش�رايط بهتر ش�ود. 
 از زم��ان برگزاري جلس��ه وزراي اقتصادي 
دولت با مجلس نرخ ارز و طال متعادل شده 
و ترخيص كاالهاي دپو ش��ده در گمرك با 
تغييراتي همراه بوده است. معيشت، نقطه اي 
بوده كه بهارس��تان آن را نشانه رفته است و 
طرح معيشتي پس از كار كارشناسي تصويب 
شده است كه در س��كوت وزراي اقتصادي 
دولتمردان، س��خنگوي دولت در برابر اين 

طرح موضع منفي گرفته است.
ش��واهد مي گويد تيم كنوني مجلس به شكل 
دقيق در حوزه نظارت بر رفتار اقتصادي دولت و 
همچنين دخل و خرج وزارتخانه ها و شركت هاي 
دولتي و مؤسسات وابسته و محل هايي كه مزيت 
افزايش درآمد براي دولت دارد، ورود كرده است 
و به ش��كل مصمم معتقد است طرح حمايت از 
معيش��ت مردم اصاًل بار مالي در حوزه افزايش 

كسري بودجه براي دولت ندارد.
  مشكل فرماندهي

با اين وجود، يكي از مش��كالت بزرگ و ش��ايد 
اصلي ترين نقطه ضعف دولت تدبير و اميد، عدم 
فرماندهي واحد در حوزه اقتصاد است. از همان 
سال 9۲ تا به امروز اين چالش بارها براي كشور 

دست اندازهاي بسياري ايجاد كرده است و البته 
دولت، بدون توج��ه به اين ضعف ب��ه كار خود 

مشغول بوده است. 
گروه هاي مختلف در بخش اقتصادي كه هر يك 
براي خود مدعي »عقل كلي« بوده و هس��تند، 
موجب شده تا اصطكاك ها در نهادهاي اقتصادي 
دولت به اوج خود برس��د. از اختالف س��ازمان 
برنامه و بودجه ب��ه وزارت بهداش��ت گرفته تا 
اختالف هاي شديدي كه ميان وزارت اقتصاد و 

وزارت نفت بر سر واگذاري ها وجود دارد. 
در اين شرايط، معيشت مردم به گروگان بزرگي 
تبديل شده اس��ت كه گروگان گيران، هر طور 
كه دوس��ت دارند با آن برخ��ورد مي كنند. اين 
گروگان گيري، متأثر از ناهماهنگي هاي بزرگ 
نهادهاي دولتي اس��ت كه دعواها را به س��طح 
رسانه ها كش��انده و روزي مردم را تحت الشعاع 

خود قرار داده است. 
   روغن؛ مثالي ديگر

ماجراي رسوب ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرك، 
تنها يك نمون��ه س��اده از ع��دم فرماندهي 
اقتصاد كشور اس��ت كه طي روزهاي گذشته 
حاشيه ساز شده است. نمونه ديگر را مي توان 
در كمياب ش��دن روغن خوراكي مش��اهده 
كرد. با وجود اينك��ه هيچ كمبودي در تأمين 
نيازه��اي روغن��ي مردم وج��ود ن��دارد، اما 
پاسكاري هاي نهادهاي دولتي نگراني را به بار 

آورده تا در اين وانفسا، دالالن به ميان بيايند و 
بازار را طوري به پيش ببرند كه منافع عده اي 

محدود تأمين شود. 
يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران ني��ز طي چن��د روز اخي��ر در واكنش به 
كمبود روغن در ب��ازار گفته بود: در حال حاضر 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي و مراكز توزيع به 
ميزان الزم روغن داريم و اتفاقي نيفتاده كه اين 
محصول كمياب يا نادر شود، بلكه امروز روغن 

در كشور به وفور وجود دارد. 
اين در حالي است كه توليدكنندگان مي گويند 
مشكل روغن، تأمين ارز اس��ت، بانك مركزي 
هم پاسخ مي دهد، اين بانك تأمين ارز كاالهاي 
اساسي را طبق مصوبه ستاد اقتصادي دولت به 
طور كامل انجام داده است. اگر شركتي مدعي 
اس��ت كه مش��كل تأمين ارز دارد، دليل آن به 
»اولويت بندي« هاي��ي برمي گردد كه توس��ط 
وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص 
نهادي بانك مركزي است و اين بانك نقشي در 

آن ندارد. 
درحالي بانك مركزي در اطالعيه اش از پرداخت 
ارز م��ورد ني��از واردات روغن خ��ام و دانه هاي 
روغني صحبت مي كند، اميرهوشنگ بيرشك، 
دبير انجمن صنفي صناي��ع روغن نظر ديگري 
دارد: متأسفانه هم اكنون ۶۰ هزار تن روغن خام 
در گمركات دپو شده است. حدود دو ماه است 

كه اين روغن ها در گمركات مانده اند و مشكل 
همان بح��ث تخصيص ارز قابل انتقال اس��ت و 
مرتب در حال رايزني و پيگيري هستيم كه اين 

مشكل رفع شود. 
گمرك هم مي گويد: اوالً براي ورود هر كااليي 
نياز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانياً 
بعد از اين اقدام، بانك مركزي بايد منشأ ارز اين 

ثبت سفارش ها را تأييد كند. 
معاون فني و ام��ور گمركي در همي��ن باره از 
دس��تگاه هاي دولتي انتقاد كرد و گفت: نبايد با 
الفاظ بازي كنيم. در اين جنگ اقتصادي تمام 
عيار هر صاحب كااليي با پذيرش هرنوع ريسكي 
مي توان��د كاالي��ي را اعتباري ي��ا غيراعتباري 
خريداري كند و ب��ه بنادر يا گمركات كش��ور 
حمل كند، بعد از رس��يدن كاال به بندر گرفتار 
بازي با الفاظ » صف تخصيص« و » صف تأمين« 
و »اولويت« و »صف تشريفات گمركي« و » صف 
ترخيص« مي شود و اين كار زيبنده نيست! بارها 
گفته ام به جاي اينكه صاحبان كاال را از حقوق 
مكتسبه شان محروم كنيد، روند تجارت كشور 
را اصالح كنيد. روزي نيست مديرعامل شركت 
توليدي يا كاالي اساسي به گمرك مراجعه نكند 
و التماس نكند تا پيگير ترخيص كاالهاي وارده 
باش��يم. اين موضوع اصاًل زيبنده نيست كه در 
سال »جهش توليد«، توليدكننده ها مستأصل 

باشند. 
   دولت به خود مي آيد؟

اين نمونه ها در كنار بسياري ديگر از مصاديق 
ديگر كه مس��تقيماً به معيش��ت مردم مربوط 
اس��ت، نش��ان مي ده��د پاش��نه آش��يل اين 
روزه��اي بازاره��اي كااليي، ع��دم هماهنگي 
نهادهاي دولتي در مديريت تأمين و ترخيص 

كاالهاست. 
در روزهايي كه هر يك از اين نهادها خود را در 
موضع حق مي بينند، مي ت��وان با راهبري همه 
نهادها زير يك فرماندهي واحد و نه تشريفاتي، 
به بسياري از مشكالت داخلي پايان داد. انتقادي 
كه سال هاس��ت در مباحث كالن اقتصادي به 
دولت وارد بود، حاال راه به ساده ترين امور پيدا 
كرده است و براي تأمين كاالهايي كه نياز مردم 
است، بايد مناظره هاي دستگاه هاي دولتي در 

رسانه ها را شاهد باشيم. 
هر چه است، مش��كالت برنج و روغن در ساير 
كاالها مانند شوينده ها، آرد و محصوالت لبني 
نيز ديده خواهد ش��د تا زماني كه دولت به فكر 
فرماندهي واح��د اقتصاد ايران نباش��د و همه 
دس��تگاه هاي زيرمجموعه خ��ود را با يكديگر 
هماهنگ نكند. اين مهم هم به عزم دولت نياز 
دارد و نه دعاي مردم؛ دالر جهانگيري به اندازه 
كافي مشكالت بسياري براي مردم ايجاد كرده 
اس��ت و ديگر نمي توان به دع��اي جهانگيري 

اعتنايي كرد.
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