
در حال�ي ك�ه برخ�ي از كارخانج�ات داخلي به 
دليل فقدان ي�ا كمب�ود مواداوليه و واس�طه اي 
اطالعيه اي را مبن�ي بر تعطيلي موق�ت تا زمان 
تأمين مواداوليه منتش�ر كرده اند، شواهد نشان 
از آن دارد كه ميليون ها تن مواداوليه در گمركات 
و بنادر دپو شده اس�ت، از اين رو به نظر مي رسد 
دولت و مجلس شوراي اسالمي بايد براي ترخيص 
مواداوليه،  واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز توليد 
حتي به بهاي تأمين ارز در آينده فكر عاجلي كنند. 
همانطور كه مي دانيم تحريم هاي نفتي و شيوع كرونا 
صادرات كاالهاي غيرنفتي را با چالش مواجه كرده 
است، از اين رو منابع ارزي كشور موقتاً با كمبودهايي 
روبه رو ش��ده و به نظر مي رس��د اين رخداد موجب 
رسوب ميليون ها تن كاال در گمركات و بنادر شده كه 
بخشي از اين كاالها مواداوليه، واسطه اي و سرمايه اي 

مورد نياز توليد و بنگاه ها و كارخانجات است. 
هر چند اختيار ثبت سفارش واردات با وزارت صمت 
و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت است و اين 
مجموعه برحس��ب نياز توليد و بازار اق��دام به ثبت 
سفارش كاال اعم از مواد اوليه،  واسطه اي و سرمايه اي  
مي كند، اما مديريت بازار ارز با بانك مركزي است و در 
مقاطعي كه كشور با تحريم و شيوع كرونا روبه رو است،  
حتي صادرات كاالهاي غيرنفتي نيز با چالش مواجه 
ش��ده بالطبع بانك مركزي در تأمين ارز ترجيحي و 
حجتي مديريت بخش هايي چون سامانه سنا و حتي 

بازار آزاد با مشكالتي روبه رو مي شود. 
هم اكنون ميليون ه��ا تن كاال در گم��ركات و بنادر 
رسوب شده اس��ت و كمبود منابع ارزي يا گراني ارز 
و صدور مجوز براي ترخيص اين كاالها ش��ايد بازار 
ارزي كش��ور را با چالش مواجه كن��د، اما بايد توجه 
داش��ت كه س��كته در توليد داخلي بالطبع اقتصاد 
ايران را با مش��كل مواجه مي كند تا جايي كه شايد 
حتي صادرات كاالهاي غيرنفتي نيز با مشكل مواجه 
شود، زيرا توليد صادرات محور نيز گاهاً به مواداوليه و 
واسطه و سرمايه اي نياز دارد كه بخشي از آن از طريق 

واردات تأمين مي شود. 
بدين ترتيب جاي دارد مجموعه اي تشكيل شود كه 
فراي مباحث ارزي و پولي و كااليي به طور كل منافع 
اقتصاد ايران را در ترخيص كاالهاي رسوب شده در 
گمركات و بنادر در نظر بگيرد و  براي ترخيص اين 
كاال ها و راهي ش��دن به بازار خود اعم از بازار مصرف 
يا كارخانجات و بنگاه هاي توليدي بهترين تصميم 

را اخذ كند. 
 به گزارش فارس، بررسي شاخص  اقالم خوراكي در 
مهرماه نشان مي دهد، باالترين رش��د تورمي براي 
روغن و چربي ثبت شده، روغن در مهرماه نسبت به 

شهريور 16/2 درصد افزايش يافته است. 
براس��اس آمارهاي رس��مي گمرك از ابتداي سال 
جاري ت��ا 27مهرماه بال��غ بر ح��دود 500 هزار تن 
روغن خوراكي نيم��ه جامد و مايع ب��ه ارزش بيش 
از 400ميلي��ون دالر از گمركات كش��ور ترخيص 

شده است. 
برآوردها و همچنين مصرف روغن خوراكي براي كل 
سال حدود 1/5 ميليون تن است كه آمارها حكايت از 

افت واردات به داليل مختلف دارد. 
در حال حاضر 2 كش��تي حامل روغ��ن خوراكي در 
آب ه��اي خليج فارس و نزديك بندر ش��هيدرجايي 
بندرعباس وجود دارد، اما امكان پهلوگيري و تخليه 

اين كاالي مهم و ضروري جامعه وجود ندارد. 
مستندات فارس نشان مي دهد، بالغ بر 73 هزار تن 
روغن خوراك��ي در اين دو كش��تي از تيرماه منتظر 
تأمين ارز و جابه جايي اسناد مالكيت براي تخليه و 
انجام تشريفات گمركي است. عالوه بر آن دو كشتي 
ديگر نيز بار خود را در بندر تخليه كرده، اما به دليل 
نداشتن اسناد و مدارك ناش��ي از تأمين نشدن ارز، 

امكان ترخيص آنها وجود ندارد. 
هزينه دموراژ دو كشتي حامل روغن نيز روزانه بيش 
از 13هزار يورو بوده و با يك محاسبه ساده مشخص 
است بايد از تيرماه تاكنون حداقل 2/8ميليون يورو 

هزينه خواب كشتي در نظر گرفت. 
طبق قرائن اين دو محموله بزرگ مربوط به شركت 
بازرگاني دولتي است كه هنوز موفق به تأمين ارز اين 
كاالي ضروري جامعه نشده است. البته تصميم هاي 
خوبي در مجل��س و دولت براي تج��ارت خارجي و 
ترخيص كاالهاي موجود در گم��ركات و بنادر اخذ 
شده است كه به نظر مي رسد بايد سريع تر عملياتي 
شود تا شاهد سكته در كارخانجات به دليل كمبود 
مقطعي مواد اوليه و واسطه اي و سرمايه اي نباشيم. 

   بانك مركزي: در »اولويت بندي« تخصيص 
ارز واردات نقشي نداريم

در حالي كه اين روزها دلي��ل گراني برخي از كاالها 
در حوزه موادغذايي، دارو، تجهيزات پزش��كي عدم 
تخصيص ارز از س��وي بانك مركزي جهت ترخيص 
كاالهاي موجود در گمركات و بنادر عنوان مي شود، 
متأس��فانه برخ��ي از توليدكنن��دگان به رغم آنكه 

توليدش��ان هيچ ارتباطي با كاالهاي وارداتي ندارد، 
اين موضوع را بهانه افزايش ن��رخ محصوالت اعالم 
كرده اند كه در اين رابطه بانك مركزي توضيحاتي را 
ارائه كرد.  بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون به رغم 
فشار تحريم ها، ارز كاالهاي اساسي را طبق مقررات 
تأمين كرده است؛ ضمن آنكه تعيين »اولويت بندي« 
نوع و ميزان ارز كاال ها برعهده وزارتخانه هاي ذي ربط 
اعم از صمت، جهاد كش��اورزي و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي است.  
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي با توجه به 
انتش��ار اخباري مبني بر عدم تأمين ارز نهاده هاي 
دامي و كاالهاي اساسي با نرخ 4 هزار و 200 تومان كه 
منجر به تعطيلي برخي از شركت هاي توليدي شده 
است، به آگاهي مي رساند بانك مركزي سقف تعيين 
شده در مصوبه ستاد اقتصادي دولت براي تأمين ارز 
را به طور كامل اجرا كرده و اين وظيفه وزارتخانه هاي 
مربوطه است كه با »اولويت بندي« در سقف مذكور، 
تعيين كنند براي چه كاالهايي و چه ش��ركت هايي 
تأمين ارز شوند.  طي سال جاري بنا به مصوبه ستاد 
اقتصادي دولت، س��قف 8ميليارد دالر ارز با نرخ 4 
هزار و 200 تومان به منظور تأمين كاالهاي اساسي 
به تفكيك 5/5 ميليارد دالر براي اقالم كاالي اساسي 
)ذرت، دانه روغني، روغن خام، كنجاله، جو و گندم( 
و 1/5 ميليارد دالر براي دارو و يك ميليارد دالر براي 

تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شد. 
تأمين ارز كاالهاي اساسي به نرخ 4 هزار و 200تومان، 
از ابتداي س��ال تا پايان مهرماه باب��ت واردات اقالم 

اساسي، به شرح زير است:
ذرت ه��زار و 624 ميليون دالر،  ج��و 260 ميليون 
دالر،  دانه ه��اي روغني، 777 ميلي��ون دالر،  روغن 
خام  778 ميليون دالر، كنجاله 638 ميليون دالر،  
گندم 330 ميليون دالر،  كود 40 ميليون دالر، كاغذ 
30 ميليون دالر،  تجهيزات و ملزومات پزشكي 615 
ميليون دالر،  دارو و مواد اوليه دارو 985 ميليون دالر 
و  س��اير 137 ميليون دالر بنابراي��ن طي هفت ماه 
گذشته جمعاً مبلغ 6 هزار و 214 ميليون دالر توسط 
بانك مركزي براي تأمين كاالهاي اساس��ي در نظر 
گرفته شده و همان گونه كه آمار فوق نشان مي دهد، 
اين بانك با توجه به گذشت هفت ماه از سال جاري، 
تأمين ارز كاالهاي اساس��ي را طبق مصوبه س��تاد 

اقتصادي دولت به طور كامل انجام داده است. 
اگر شركتي مدعي اس��ت مش��كل تأمين ارز دارد، 
دليل آن ب��ه »اولويت بندي« هاي��ي برمي گردد كه 
از س��وی وزارتخانه مربوطه انجام ش��ده و خارج از 
تخصص نهادي بانك مركزي است و اين بانك نقشي 

در آن ندارد.
   دبير انجمن صنايع روغن، ۶۰هزار تن روغن 

خام در گمركات دپو شده است
دبير انجمن صنفي صنايع روغن با بيان اينكه تمام 
كارخانجات روغن براي تأمين مواداوليه دچار مشكل 
هستند، گفت: مش��كل اصلي ما بحث تخصيص ارِز 

قابل انتقال است. 
اميرهوشنگ بيرش��ك، دبير انجمن صنفي صنايع 
روغن در گفت وگو با مهر در واكنش به توقف توليد 
روغن بهش��هر به دليل عدم تأمين ارز توسط بانك 
مركزي جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن 
خام به ميزان مورد نياز توسط شركت بازرگاني دولتي 
ايران اظهار داشت: »وزارت صمت واردكنندگان را 
به بانك مركزي معرفي كرده، اما مشكل تخصيص 
ارز قابل انتقال اس��ت. در واقع مهم اين است كه ارز 
تخصيص داده ش��ده قابليت انتقال داشته باشد، در 

غير اين صورت فايده اي ندارد.«
وي با بيان اينكه هم اكنون 60 هزار تن روغن خام 
در گمركات دپو شده است، افزود: »حدود دو ماه 
است كه اين روغن ها در گمركات مانده اند و مشكل 
همان بحث تخصيص ارز قابل انتقال است و مرتب 
در حال رايزني و پيگيري هستيم كه اين مشكل 

رفع شود.«
دبير انجمن صنايع روغن با اش��اره ب��ه اينكه ذخاير 
روغن خام كارخانجات بايد به حدود مشخصي برسد 
كه كارخانه بتواند توليد را آغاز كند، افزود: »به دليل 
كمبودهايي كه وجود دارد كارخانه بهشهر براي مدت 

9روز اعالم تعطيلي كرده است.«
بيرش��ك با بيان اينك��ه تمام صنعت روغن كش��ور 
با مشكل مواجه ش��ده اس��ت، گفت: »از نظر وزني 
واردات روغن خام 50 درصد كاهش داشته و ارزهاي 
تخصيص داده شده يا به سختي قابل انتقال هستند 

يا اصاًل اين قابليت را ندارند.«
وي درباره مشكل شركت صنعتي بهشهر كه براساس 
اطالعيه منتشره در سايت بورس، توليد خود را براي 
9روز متوقف كرده است ، تصريح كرد: »در واقع تمام 
كارخانجات روغن مشكل دارند و در شرايط بدي قرار 
گرفته اند.« بيرشك اظهار اميدواري كرد: »مسئوالن 
مربوطه تدابيري براي تأمين ارزِ قابل انتقال بينديشند 

تا صنعت روغن دچار چالش نشود.«
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دپویمواداولیهدربنادرتولیدداخلراسکتهمیدهد
وزارت صمت توضيح دهد چرا  4 ماه است 2 كشتي حامل روغن خوراكي در بندرعباس معطل است.  اين امر تداوم توليد 
كارخانجات روغن نباتی را تهديد كرده است و  بانك مركزی می گويد در اولويت بندی تخصيص ارز به واردات نقشی ندارد

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

پولبرايوارداتهست
وليبرايخريدمحصولازكشاورزنیست!

به جاي توليد داخل از توليد خارج حمايت مي شود 

امسال نيز مانند سال گذشته، دولت حدود 8/4ميليون تن گندم از 
كشاورزان خريداري كرد كه اين ميزان گندم جوابگوي نياز 11ميليون 
تني مصرف كشور نيست. از اين رو مشخص است باز هم سناريوي 
خريد خارجي و واردات براي تأمين گندم مورد نياز كش�ور روبه رو 
مي شويم، اين رويداد در كنار تأمين نهاده هاي دامي از خارج نشان 
مي دهد اراده اي براي وابستگي به خارج از كشور در برخي از حوزه ها 
وجود دارد، حال بايد ديد منشأ شكل گيري اين اراده منافع شخصي 
و گروهي است يا اينكه مسائلی چون ناتواني در توليد در ميان است. 
به گزارش فارس، امس��ال نيز مانند س��ال گذش��ته دولت حدود 8/4 
ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كرده است. با توجه به اينكه 
اين ميزان گندم جوابگوي نياز 11ميليون تني مصرف جاري و ذخاير 
استراتژيك كشور نيست، به نظر مي رسد سناريوي واردات گندم همانند 

گذشته تكرار خواهد شد. 
طبق قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي، دولت موظف 
است تا همه ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي را تضمين كرده 
و براي آن اقدام كند. يكي از داليل تصويب اين قانون حمايت از توليد 
محصوالت اساسي كشاورزي است. در ميان اين محصوالت، گندم به 
واسطه نقش اس��تراتژيكي كه در تأمين امنيت غذايي دارد از اهميت 
بيشتري برخوردار است و خودكفايي در آن برگ برنده اي براي كشور 

محسوب مي شود. 
 شوراي عالي امنيت ملي ميزان ذخاير استراتژيك گندم را 

افزايش داد
ميزان مصرف سرانه گندم در كش��ور 135كيلوگرم براي هر نفر است 
كه با احتس��اب كل جمعيت كش��ور، اين ميزان حدود 11ميليون تن 
برآورد مي شود كه در كنار اين ميزان گندم، ذخاير استراتژيك هم قرار 
دارد. ذخاير استراتژيك در همه كشورها وجود دارد و براي زمان هاي 
خاص همچون مواقع بحراني يا اتفاقات پيش بيني نشده در نظر گرفته 
مي شود. در ايران نيز ميزان ذخاير استراتژيك گندم تا فروردين سال 
جاري 3ميليون تن بود كه بعد از اين زمان، ش��وراي عالي امنيت ملي 
اين ميزان را افزايش داد و دولت را موظف ب��ه نگهداري 5ميليون تن 

گندم كرد. 
  س�ال گذش�ته حدود 8ميلي�ون تن گن�دم از كش�اورزان 

خريداري شد
دولت سال گذشته 8ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كرد كه 
اين ميزان جوابگوي نياز كشور نبود. بسياري از كارشناسان علت كاهش 
اين ميزان را تعيين نادرست قيمت خريد تضميني گندم مي دانند كه 
باعث شده بسياري از كشاورزان گندم خود را به دولت تحويل ندهند. 

در همان زمان محمود حجتي، وزير وقت جهاد كشاورزي اعالم كرد: 
»متأسفانه ما به  رغم آنكه در سال جاري توليد گندم مان افزايش داشت، 
به داليلي نتوانستيم گندم را حتي به ميزان سال قبل تر كه با خشكسالي 
هم مواجه بوديم، خريداري كنيم. من نمي خواهم اين موضوع را خيلي 
باز كنم، ولي يكي از داليل اصلي آن، اين بود كه كش��اورزان در برخي 
استان ها، گندم هاي توليدي شان را به ما نفروختند و حتي ميزان خريد 

ما به اندازه كشت آبي آنها هم نبود.«
  بي تدبيري دولت منجر به واردات 3ميليون تن گندم شد

اين اتفاق باعث ش��د تا زمزمه ها براي واردات گندم ش��روع ش��ود. 
ب��راي تأمين ذخاير  دولتي ها اعالم كردند ك��ه واردات گندم صرفا ً
اس��تراتژيك اس��ت و براي مصارف جاري كش��ور از توليدات داخل 
استفاده مي شود. اين اس��تدالل در حالي صورت مي گرفت كه سال 
گذشته توليد گندم در كشور به گفته خود مسئوالن 14 ميليون تن 
رسيده بود و دولت با كمي تدبير مي توانست گندم ذخاير استراتژيك 
را هم از محل توليد داخل تأمين و ع��الوه بر صرفه جويي در مصرف 
ارز، از كشاورزان داخلي نيز حمايت كند، اما اين اتفاق صورت نگرفت 
و دولت 3ميليون تن گندم به كشور وارد و براي آن 16هزار ميليارد 

تومان پرداخت كرد. 
  دولت خود را نيازمند گندم توليدكنندگان كشور نمي  داند

چرايي اين اقدام دولت را مي توان با سخنان مدرس خياباني قائم مقام 
وقت وزير صنعت، معدن و تجارت درباره خريد تضميني رمزگشايي كرد 
كه گفته بود: »خريد تضميني به معناي آن است در صورتي كه كشاورز 
نتواند محصول خود را بفروش��د، دولت موظف ب��ه خريد آن محصول 
است. بنابراين كشاورزان آن بخش از محصول گندم خود را كه به صنف 
و صنعت نفروخته اند، به دولت فروخته اند.« اين صحبت مدرس خياباني 
نشان مي دهد مسئوالن وزارت صمت كه از قضا اختيارات حوزه بازرگاني 
وزارت جهاد كش��اورزي را نيز در اختيار دارند، دولت را نيازمند گندم 
كشاورزان كشور نمي دانند، بلكه آنها معتقدند اين كشاورزان هستند 
كه به دولت نيازمندند و اگر نتوانستند گندم خود را بفروشند دولت به 

آنها لطف كرده و گندمشان را مي خرد. 
با اين استدالل دولت هم موظف نيست گندم مورد نياز كشور را از توليد 
داخل تأمين كند، بلكه مي تواند حتي ب��ه قيمت باالتر آن را وارد كند. 
عالوه بر اين كشاورزان لزوماً گندم خود را به صنف و صنعت نفروخته 
بودند، بلكه بخشي از گندم توليدي كشور براي خوراك دام استفاده و از 

چرخه مصرف انساني خارج شد. 
  اختيار واردات گندم دست وزارت جهاد كشاورزي نيست

اهميت مسئله واردات گندم با وجود خودكفايي كشور در اين محصول 
باعث شد تا كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي در جريان حضور در 

مجلس، توضيحي در اين باره ارائه كند.
 وی گفت: »امروزه براي تأمين نياز داخلي گندم هيچ مشكلي وجود 
ندارد، اما براي تأمين ذخاير استراتژيك 3 الي 5 ميليون تني از سوي 
شركت بازرگاني دولتي، واردات صورت مي گيرد كه اين امر تحت 

نظر وزارت جهاد كشاورزي نيست.«
 خاوازی در ادامه همين جلسه تأكيد مي كند كه 70درصد از گندم 
مورد نياز كش��ور از طريق كشت آبي تأمين مي ش��ود و با توجه به 
ظرفيت هاي كنوني مي توان با برنامه ريزي و تأمين ذخاير استراتژيك 

را نيز از طريق توليد داخلي تأمين كرد. 
  احتمال تكرار سناريوي واردات گندم در سال جاري

 مرداد سال گذشته و در پي عدم تصويب طرح تشكيل وزارت بازرگاني، 
دولت با لغو قانون تمركز، اختيارات بازرگاني محصوالت كشاورزي را 
از وزارت جهاد كش��اورزي به وزارت صمت منتقل كرد. از همان زمان 
دوگانگي سياس��تگذاري حوزه توليد و تجارت محصوالت كشاورزي، 

مشكالت زيادي را متوجه كشاورزي كشور كرده است. 
امسال نيز شركت بازرگاني دولتي تنها توانسته است 8/4 ميليون تن از 
گندم كشاورزان را خريداري كند. هرچند خريد تضميني تا پايان مهر 
ادامه دارد، اما به نظر مي رس��د مقدار زيادي به اين عدد اضافه نخواهد 
شد. حال با توجه به نياز 11ميليون تني كشور به گندم و افزايش ذخاير 
استراتژيك آن و نيز شرايط به وجود آمده ناشي از بيماري كرونا، بايد 
منتظر بود تا ديد دولت دفعه ديگر س��ناريوي واردات اين محصول را 
تكرار خواهد كرد؟ نكته قابل تأمل آن اس��ت كه در حال حاضر دولت 
براي تأمين ارز 4 ه��زار و 200 توماني واردات گن��دم به دليل كاهش 
صادرات نفت، عماًل مجبور است ارز را از سامانه نيما خريداري كرده و 
به واردكننده به قيمت 4هزار و 200 تومان بفروشد.  همچنين دولت 
براي تأمين منابع واردات حاضر است پايه پولي را افزايش داده و پول 
پرقدرت به بازار تزريق كند، اما حاضر نيس��ت منابع خريد تضميني را 
تأمين كند تا عالوه بر كاهش فشار بر قيمت ارز، خودكفايي گندم نيز در 

كشور محقق شود و اقتصاد بخش كشاورزي رونق بگيرد.

عقبگردشاخصبورستهران
بهكاناليکمیلیونو300هزارواحد

در جريان مبادالت روزشنبه هفته جاري ش�اخص كل بورس تهران 
با كاهش�ي 38هزار واحدي تا رقم ي�ك ميليون و 374 ه�زار و 48 
واحد رس�يد، بدين ترتي�ب از 2۰ مرداد تا روز ش�نبه ش�اخص كل 
از مح�دوده 2ميليون واحد ب�ه محدوده ي�ك ميلي�ون و 3۰۰ هزار 
واحد عقبگ�رد كرده اس�ت كه در اين ميان س�هامداران خواس�تار 
تشريح حمايت هاي وعده داده شده از س�وي مديران بازار هستند. 
اصالح بازار بورس و فرابورس همچنان ادامه دارد و س��هامداران افزايش 
چراغ خاموش نرخ س��ود بانكي را تهديدي براي ب��ورس عنوان مي كنند 
و كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند با رشد نرخ سود بانكي، نرخ بهره در 
اقتصاد افزايش و هزينه فعاليت اقتصادي براي بنگاه هاي جهش مي يابد 
كه اين مورد براي اقتصادي كه گرفتار تحريم و شوك هاي ناشي از كرونا 

مي باشد، رويداد مناسبي نيست. 
شنبه هفته جاري بورس با افت بيش از 30 هزار واحد به كانال يك ميليون 
و 300 هزار واحد نزول كرد، بدين ترتيب از زمان اوج ش��اخص يعني 20 
مرداد تا كنون شاخص از محدوده 2ميليون واحد به محدوده يك ميليون و 
300 هزار واحد نزول كرده است و سهامداران خواستار تشريح حمايت هاي 

وعده داده شده از سوي مديران هستند. 
در حالي كه با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهاي صادر شده براي 
تزريق بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه، اين كار تاكنون 
انجام نشده يك عضو شوراي عالي بورس با تأكيد بر اينكه تصميم تزريق 
يك درصد از صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار بايد اجرا شود، 

اظهار كرد: اجرا نشدن آن احتماالً به دليل مخالفت بانك مركزي است. 
حسين سالح ورزي در گفت و گو با ايسنا، با اش��اره به مصوبه قانون رفع 
موانع توليد اظهار كرد: بر اس��اس اين مصوبه تزري��ق يك درصد از منابع 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار بايد از سال 1394 اجرا مي شد، 
اما نشده بود. به همين دليل موضوع در مجامع ديگر از جمله شوراي عالي 

بورس مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت. 
وي ادامه داد: قرار بود اين منابع صرفاً براي عمليات بازارسازي و بازارگرداني 
در اختيار صندوق تثبيت به صورت سپرده قرار بگيرد و اين موضوع ابالغ 
شده بود تا جايي كه اطالع دارم صندوق توسعه ملي هم مخالفتي با اين 
موضوع نداشت. همانطور كه مي دانيد رئيس جمهوري عضو هيئت امناي 
صندوق توسعه ملي است و اعضاي صندوق تثبيت بازار نيز از بانك مركزي، 

سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و. . . تشكيل شده است. 
اين عضو شوراي عالي بورس در مورد اينكه چرا تزريق يك درصد از صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار تاكنون صورت نگرفته است، توضيح 
داد: »دليل آن احتماالً مخالفت هاي بانك مركزي است. شايد بانك مركزي 
تصور مي كند اجراي اين طرح اثرات تورمي در پي خواهد داشت. البته اين 
موضوع با توجه به تصميماتي كه در نهادهاي باال دستي گرفته شده بايد 

اجرا شود مگر اينكه داليل توجيهي مخالفت محكم باشد.«
  خط قرمز تزريق ارزي

براساس اين گزارش، بيش از يك ماه پيش بود كه مسئوالن بورس اعالم 
كردند با پيگيري هاي وزارت اقتصاد، انتقال يك درصد از منابع صندوق 
توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار انجام مي شود. اين ماجرا از همان اول 
مبهم بود و مسئوالن در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملي 
يا هيئت امناي صندوق توسعه ملي در اين رابطه به صراحت صحبت نكردند 
كه قرار است اين منابع از كجا و به چه ميزان تأمين و به بورس تزريق شود 
و بعد از صدور مجوزها چه روالي در حال طي شدن است و فقط به توافق و 

حل ابهام و وعده هاي هر هفته اي براي انتقال منابع بسنده كردند. 
بر اين اساس به مجوزي كه از گذشته براي سرمايه گذاري صندوق در بازار 
سرمايه وجود داشته است اشاره شده بود، ولي ابعاد آن مشخص نشد. به 
هر حال موضوع در ابهام پيش رفت تا اينكه صندوق توس��عه ملي اعالم 
كرد آماده همكاري ب��راي انتقال منابع به بورس اس��ت. چندي قبل هم 
پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه گفت: ابهاماتي در 
رابطه با منابع وجود داشته كه در جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي 
مطرح و برطرف شده اس��ت.  در حالي كه از چند هفته گذشته مسئوالن 
فقط اعالم مي كنند  انتقال منابع به زودي انجام مي شود و در جريان است. 
در رابطه با منابعي كه قرار است از صندوق توسعه ملي به بورس بيايد و از 
آن حمايت كند، دو مورد وجود دارد؛ اول اينكه مجوزي كه مسئوالن از آن 
صحبت كرده اند به منابع ريالي صندوق توسعه ملي بر مي گردد، اما نكته 
ديگر اين است كه اگر منابع ريالي صندوق توسعه ملي پاسخگوي نياز بازار 
سرمايه در حد تعيين شده نباشد، ممكن است پاي منابع ارزي صندوق به 
ميان آيد كه اين در مرحله اول نياز به مجوز داشته داشته و بعد بايد بانك 
مركزي منابع ارزي صندوق را به ريال تبديل كرده و در اختيار بازار سرمايه 
قرار دهد.  به نظر نمي رسد با توجه به حواشي كه طي مدت اخير در مورد 
تبديل منابع ارزي صندوق توسعه ملي وجود داش��ته، اين روال در مورد 
تزريق به بورس عملياتي شود. به هر صورت زماني كه منابع صندوق توسعه 
ملي در دسترس نيس��ت هرگونه الزامي براي تبديل منابع آن به ريال به 
نوعي استقراض از بانك مركزي خواهد بود كه از عوامل افزايش پايه پولي 

و به دنبال آن رشد تورم است. 
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