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وحید حاجي پور

ماليه يا قرضيه؟! 
در ش��رايطي 15  آذرماه اليحه بودجه از س��وي دولت به مجلس ارائه 
خواهد شد كه طي س��ال هاي اخير بودجه به قدري برپايه استقراض، 
هزينه ه��ا را تأمين كرده اس��ت كه اگ��ر امروز فكري ب��ه حال اصالح 
بودجه نويسي نشود، شرايط و ش��اخص هاي اقتصادي بيش از پيش از 
ناحيه استقراض هاي دهها هزار ميليارد توماني دولت از حوزه مالي روند 

منفي را تجربه خواهند. 
همانطور ك��ه مي دانيم اغلب كش��ورهاي دنيا بودجه خ��ود را از محل 
ماليات ها تأمين مي كنند، وقتي دولت از مردم ماليات اخذ مي كند بالطبع 
خود را پاسخگو به مردم مي داند و بايد به شكل پيوسته خدمات خود را در 
قبال مردم باال ببرد تا ضمن جلب رضايت مردم زير ساخت هاي توسعه 
و پيشرفت را جهت افزايش رشد اقتصادي و بالطبع اخذ ماليات بيشتر 
فراهم آورد. در اين بين با وجودي كه بهره وري بخش دولت به ش��دت 
كاهش يافته است و دولت سال هاي س��ال است كه دست به اصالحات 
ساختاري با هدف رشد بهره وري و كاهش هزينه هاي خود نزده است، از 
ابتداي دولت يازدهم كسري بودجه تا كنون استقراض نقش ويژه اي در 
تأمين بودجه داشته است كه يكي از نشانه هاي آن كاهش ممتد ارزش 
پول ملي است. به طور نمونه مقرر بود نيمي از بودجه سال جاري يعني 
رقمي در حدود 250 هزار ميليارد تومان از محل انتشار اوراق بدهي تأمين 
شود. اين در حالي اس��ت كه اين اوراق بايد تا سه سال آتي تسويه شود، 
يعني بخشي از درآمدها و استقراض ها در بودجه هاي سال آتي صرفاً براي 

پرداخت بدهي هاي بودجه سال هاي قبل تخصيص خواهد يافت. 
وضعيت كنوني بودجه نويسي به قدري با بودجه ريزي عملياتي فاصله 
گرفته كه برخي از اساتيد دانشگاه به مزاح بودجه را به عنوان مهمترين 
سند مالي كشور ماليه نمي خوانند، بلكه آن را استقراضيه يا قرضيه دارد 
معرفي مي كنند. هر يك از چالش هاي و مشكالت كنوني اقتصاد ايران 
را كه ريش��ه يابي كنيم رد پاي بودجه نويسي غير عملياتي و مبتني بر 
استقراض در آن ديده مي شود و امروز كار به جايي رسيده است كه اوراق 
بدهي هاي دولت ديگر با استقبال روبه رو نمي شود. از اين رو طرح فروش 
پته هاي نفتي يا انتشار اوراق سلف نفتي براي تأمين بودجه سال آتي 

موضوعيت يافته است. 
همين كه در هفت سال اخير حجم نقدينگي از 500هزار ميليارد تومان 
به 3هزارهزار ميلي��ارد تومان رسيده اس��ت و 80 درصد اين نقدينگي 
شبه پول موجود در بانك هايي است كه اين بانك ها نيز خواه يا ناخواه 
بايد در خدمت تأمين مالي دولت و ش��ركت هاي دولتي باش��ند، بايد 
متوجه چالش بودجه نويسي غير عملياتي و مبتني بر استقراض و عنوان 

شدن مواردي چون اصل پايداري بدهي هاي دولت باشيم. 
در پايان بايد پذيرفت اقتصاد ايران به فصلي از تاريخ خود رسيده است 
كه اگر نظام بودجه نويسي و بانكداري آن اصالح نشود، شايد به واسطه 
گش��ايش هاي احتمالي ارزي براي مدتي تنفس ايجاد شود، اما زماني 
به طول نخواهد كشيد كه حل مشكالت اقتصادي بسيار پيچيده  تر از 
وضعيت كنوني خواهد بود و شايد روزي برسد كه در رابطه با تأخير در 

اصالح بودجه و بانك افسوس بخوريم. 

هادي غالمحسیني

رئي�س مرك�ز اطالع رس�اني وزارت كار 
نح�وه بازپرداخ�ت وام يك ميلي�ون توماني 
گفت: نح�وه بازپرداخ�ت اقس�اط وام جديد 
كروناي�ي ب�ه ص�ورت ۳۰ماه�ه از مناب�ع 
ياران�ه معيش�تي ماهان�ه خان�وار اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، حامد ش��مس، رئيس مركز 
اطالع رساني وزارت كار درباره نحوه بازپرداخت 
اين تس��هيالت گف��ت: بازپرداخت تس��هيالت 
قرض الحس��نه يك ميليون توماني با نرخ كارمزد 
۴ درصد از محل باقي مانده منابع بس��ته جبراني 
مصوب جلسه دوازدهم مورخ 13۹۹/1/۹ ستاد 
ملي مديريت كرونا، با اقساط 30ماهه و از منابع 

يارانه معيشتي ماهانه خانوار خواهد بود. 
وي ادامه داد: نحوه اقساط به صورت ماهانه 30ماه 
از محل بسته حمايتي معيشتي آنها خواهد بود. 
اقساط بسته حمايتي كه در فروردين ماه پرداخت 

شد، به صورت 30ماه از حس��اب يارانه آنها كسر 
مي شود، اما براي اين وام از بسته حمايت معيشتي 

كه هر ماه پرداخت مي شود، كسر مي شود. 
وي با بي��ان اينكه ح��دود 2۹ميليون و ۷00هزار 
نفر تعداد مش��موالن اس��ت، گفت: اين افراد كم  
برخوردار هس��تند. اف��راد ش��اغل در نهادهاي 
دولتي،كارمن��دان دولت، ش��ركت هاي دولتي 
يا نهاده��اي عمومي غيردولتي، بازنشس��تگان، 
بيمه پردازان س��ازمان تأمين اجتماعي يا س��اير 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي ش��امل اي��ن طرح 
نمي شوند. دهك هاي پايين جامعه مد نظر هستند 
كه شغل ثابت ندارند. با توجه به فرمايش رهبري 
مبني بر اينكه افرادي كه شغل ثابت ندارند، مورد 
توجه قرار گيرند، اين اقدام در آن راس��تا صورت 
گرفت و نوك پيكان دولت اين بار به سمت افرادي 

بود كه كمتر برخوردار هستند.

بازپرداخت وام يك ميليون توماني چگونه است؟
تعداد روستاهاي داراي گاز كش�ور از 14 هزار 
روستا در سال 92 اكنون به حدود ۳2 هزار روستا 
رسيده اس�ت، يعني به  طور ميانگين س�االنه 
۳ هزار روس�تا به ش�بكه گاز متصل مي شود. 
به گزارش تسنيم، حسن منتظر تربتي، مدير عامل 
شركت ملي گاز ايران با اشاره به حل مشكل تعادل 
توليد و مصرف در كشور طي سال هاي اخير گفت:با 
توجه به اقدامات مؤثر طي سال هاي اخير در پارس 
جنوبي، توليد روزانه گاز كش��ور به ۹00 ميليون 
متر مكعب رسيده است كه معادل 5 ميليون بشكه 
نفت در روز است. وي با بيان اينكه اگر ايران از گاز 
طبيعي بهره مند نمي ش��د، ما براي تأمين انرژي 
كشور نفت وارد مي كرديم، افزود: خوشبختانه اين 
انرژي پاك هم اكنون در بخش هاي مختلف خانه، 

صنعت و نيروگاه ها در دسترس مردم است. 
تربت��ي به افزاي��ش مص��رف روزان��ه 30 ميليون 

مترمكعبي گاز طبيعي در تابستان امسال نسبت 
به زمان مشابه سال ۹8 اشاره كرد و گفت: به  طور 
معمول هر سال تعدادي شهر و روستا به شبكه گاز 
كشور افزوده مي شود كه بخشي از افزايش مصرف 
به اين موضوع معطوف اس��ت، اما عمده افزايش 
غير معمول امسال به  دليل افزايش شست و شوها، 
استفاده از آب گرم و به تبع آن افزايش مصرف گاز 
در تابستان بود. وي با تأكيد بر لزوم صرفه جويي در 
مصرف انرژي گفت:»پيش  بيني مي كنيم زمستان 
امس��ال اين روند بيش از هر س��ال افزايش يابد.« 
معاون وزير نفت در امور گاز ب��ا بيان اينكه اكنون 
عمده شهر هاي كشور به شبكه گاز متصل هستند، 
يادآور شد: تعداد روستاهاي گازدار كشور از 1۴ هزار 
روستا در سال ۹2 اكنون به حدود 32 هزار روستا 
رسيده است، يعني به طور ميانگين ساالنه 3 هزار 

روستا به شبكه گاز متصل مي شود.

 توليد روزانه گاز 900 ميليون متر مكعب

بازي گازي در قلب قفقاز
دولت تركي�ه به دلي�ل داش�تن رواب�ط فرهنگ�ي و راهبردهاي 
ژئوپليتي�ك مش�ترك، هم�واره حام�ي دول�ت آذربايج�ان 
بوده اس�ت. ب�ا افزاي�ش رويكردهاي تهاجم�ي دول�ت اردوغان 
در خاورميان�ه و مديتران�ه، ش�اهد نزديك ت�ر ش�دن رواب�ط 
تركيه و آذربايج�ان پس از بح�ران ناگورن�و -قره ب�اغ بوده ايم. 
در چند سال اخير، كمك هاي نظامي دولت تركيه به آذربايجان رشد 
چشمگيري داشته است. چند عامل در تغيير رويكرد آنكارا تأثير گذار 
بوده است. نخستين عامل جريان انرژي مي باشد. پس از افزايش مصرف 
گاز تركيه، دول��ت آذربايجان به تدريج به مهم تري��ن تأمين كننده گاز 

طبيعي مورد نياز اين كشور تبديل شده است. 
در نيمه نخست سال 2020 ميالدي، واردات گاز تركيه از آذربايجان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 20/۴ درصد افزايش پيدا كرده است، اما 
ميزان گاز وارداتي از روسيه در اين مدت ۶2 درصد كاهش يافته است. 
در ماه مي امسال، آذربايجان به مهم ترين تأمين كننده گاز تركيه تبديل 
شد. افتتاح خط لوله تاناپ در اواخر سال 201۹ ميالدي، نقش مهمي 
در تغيير سهم آذربايجان در سبد واردات گاز ترك ها داشته است. اين 
پروژه ۶/5 ميليارد دالري بخشي از كريدور گازي جنوبي ۴0 ميليارد 
دالري براي اتصال ميدان شاه دنيز-2 كشور آذربايجان به بازار بزرگ 
انرژي اروپا است. ظرفيت ترانزيت گاز خط لوله تاناپ ساالنه 1۶ ميليارد 
متر مكعب گاز طبيعي از درياي كاسپين است. 10 ميليارد متر مكعب 
از خوراك اين خط لوله به اروپا منتقل شده و ۶ ميليارد متر مكعب بقيه 

در بازار تركيه مصرف مي شود. 
دولت تركيه از سال ها پيش نگران بود كه با قطع ارتباط با قفقاز جنوبي، 
شاهد افزايش وابستگي به گاز روس��يه خواهد بود. دولت هاي تركيه و 
روسيه بر سر مسائل سوريه داراي اختالف نظر هستند. به همين دليل، 

آنكارا خواهان كاهش وابستگي به گاز وارداتي مردان يخي است. 
اين ش��رايط فرصت مناس��بي ب��راي آذربايج��ان فراهم ك��رده تا به 
تأمين كننده اصلي گاز منطقه تبديل ش��ود. در جنگ هفته هاي اخير 
ارمنستان و آذربايجان، شاهد نقش آفريني چشمگير دولت تركيه به نفع 
باكو بوديم. دولت تركيه خواهان تداوم جريان گاز صادراتي آذربايجان 
اس��ت و بحران كنوني نش��ان داد اردوغان براي دفاع از زنجيره عرضه 
گاز طبيعي ممكن است از نيروهاي نظامي استفاده كند. آنها از ديرباز 
خواهان تبديل شدن به هاب انرژي جنوب اروپا هستند و اكتشاف گاز 
در درياي س��ياه و مديترانه و ميلياردها دالر سرمايه گذاري در توسعه 

خطوط لوله انرژي نيز با اين هدف انجام مي شود. 
   چالش بزرگ انرژي ترك ها

زد و خورد هاي ماه جوالي امسال ميان دولت هاي آذربايجان و ارمنستان 
در منطقه تووز روي داد. اين منطقه فاصله زيادي از ناگورنو- قره باغ به 

عنوان مركز جنگ كنوني ) و جنگ سال 201۶ ميالدي( داشت. 
اما نبرد در تووز چ��ه ارتباطي با ژئوپليتيك عرض��ه گاز دارد؟ منطقه 
ت��ووز، يك كريدور خش��كي كليدي ب��راي انتقال ان��رژي و خط لوله 
باكو- تفليس- جيحان، خط لوله گاز طبيعي قفقاز جنوبي و مسير ريلي 
باكو-تفليس-كارس مي باش��د. اين منطقه، بخ��ش مهمي از كريدور 
اوراسيا براي ارتباط ميان شرق و غرب اس��ت. پس از فروپاشي اتحاد 
جماهير شوروي، دولت هاي غربي تالش كردند تا نقش كليدي تري در 
اوراسيا ايفا كنند. اين كريدور نقش كليدي در پايان وابستگي تركيه به 
گاز روسيه دارد. هر اقدام نظامي در اطراف اين منطقه راهبردي مي تواند 
پاي ارتش تركيه را به آن باز كند.  پ��س از زد و خورد هاي نظامي ماه 
جوالي در تووز، وزير دفاع تركيه اعالم كرد براي كمك به متحد شرقي 

خود از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد. 
در تابس��تان امس��ال، ش��اهد برگزاري رزمايش هاي نظامي مشترك 
ارتش هاي آذربايجان و تركيه در باكو، نخجوان، گنجه، كردامير و يلواخ 
بوديم. پيام اين رزمايش ها روشن بود؛ حضور نظامي تركيه در منطقه 

در صورت تهديد خط لوله هاي انرژي، قطعي خواهد بود. 
گاز آذربايج��ان نقش��ي كليدي در حض��ور نظامي تركي��ه در بحران 
ناگورنو- قره باغ داشته اس��ت. در نبردهاي ماه هاي سپتامبر و اكتبر، 
شاهد نقش آفريني گس��ترده پهپادهاي تركيه بوديم. اردوغان از لزوم 
نقش آفريني كشورش در مسير نظم جهاني سخن مي گويد. در مجموع 
اين اقدامات را بايد بخشي از پازل سياست خارجي آنكارا در خاورميانه 

و مديترانه دانست. 
آنكارا معتقد است با وجود اختالف نظر روسيه در مورد بحران ناگورنو- 
قره باغ، اين دو كشور قادرند تا راهكاري براي اين موضوع بيابند. دولت 
تركيه نيز تالش مي كند تا در فرايند صلح، نقشي مهم ايفا كند. رهبران 
آنكارا و مسكو با وجود داش��تن رقابت هاي شديد، همكاري هايي نيز با 
هم دارند. در منطقه شمال سوريه، آنها با وجود اختالف نظرها توانستند 

به راه حلي پايدار دست يابند. 
در جنگ ليبي نيز اين دو كش��ور به همكاري هاي مش��ترك دس��ت 
زدند. به همين دليل امكان دستيابي به يك توافق مشترك در بحران 
ناگورنو- قره باغ وجود دارد. رهبران كرملين نيز از پيشنهاد گفت وگو 
براي حل و فصل بحران كنوني ميان دولت هاي آذربايجان و ارمنستان 
سخن گفته اند. همكاري هاي مشترك روسيه و تركيه در بحران ناگورنو  
- قره باغ مي تواند نمايش��ي براي پايان دادن به نفوذ دولت هاي غربي 
در اين منطقه باشد. اين دو كشور در مديريت درياي سياه نيز از مدل 

مشابهي پس از جنگ سرد استفاده كردند. 
البته آنها در صلح س��وريه نيز با كنار زدن دولت هاي غربي به منافع 
خود دس��ت يافتند. مردان يخي از نزديك تر ش��دن باكو و آنكارا و 
كاهش نفوذ خ��ود در دولت آذربايجان بيمناك هس��تند. فراموش 
نكنيد ك��ه جنگ كنوني ممكن اس��ت ب��ار ديگر نفوذ غ��رب را در 
اين منطقه توسعه دهد. نكته مهم اين اس��ت كه آذربايجان از نظر 
ژئوپليتيك براي رهبران كرملين اهميت كمتري نسبت به ارمنستان 
دارد. رسانه هاي روسيه از تغيير توازن قدرت در منطقه قفقاز پس از 

جنگ هاي اخير سخن مي گويند. 
ALGEMEINER :منبع

كاهش 45 درصدي تردد جاده اي 
وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: با اعم�ال محدوديت ه�اي جديد 
ش�اهد كاهش 45 درص�دي تردد در جاده هاي كش�ور هس�تيم. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در حاشيه جلسه هيئت دولت با تشكر 
و قدرداني ا ز مردم براي رعايت مصوبات ستاد ملي كرونا اظهار كرد: با 
اعمال محدوديت هاي جديد شاهد كاهش تردد حدود ۴5 درصدي در 
جاده هاي كشور هستيم كه اميدواريم با همكاري وسيعي كه مردم دارند 

شاهد شكسته شدن زنجيره انتقال بيماري باشيم. 
وي در مورد رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سفرهاي هوايي افزود: اين 
پروتكل ها صد در صد رعايت مي شود و در كنار هر فرد يك صندلي خالي 
قرار مي گيرد. سامانه حمل و نقل كشور چه هوايي، چه ريلي و چه جاده 
به سامانه وزارت بهداشت متصل است و كساني كه جواب تست كروناي 
آنها مثبت باش��د، پذيرش نخواهند ش��د. در همين مدت از پذيرش 

نفر كه تست آنها مثبت بوده است، جلوگيري شده است.   ۷00
اسالمي در پاسخ به سؤالي درباره زمان افتتاح راه آهن خواف- هرات 
گفت: افغانس��تان به شدت به دنبال اين اس��ت كه تنوع دسترسي به 
آب هاي آزاد داشته باش��د، ما هم دنبال گس��ترش راه هاي ترانزيتي 
هستيم كه راه آهن خواف- هرات يكي از اين مسيرها است .كار اجراي 
اين راه آهن تمام ش��ده و در پايان اين ماه اين راه با حضور مقامات دو 

كشور افتتاح مي شود. 

ركود مسکن ادامه می يابد
يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه ركود بازار ملك احتماالً 
تا بهمن ادامه خواهد داش�ت، گف�ت: در چنين ش�رايطی معموالً 
سرمايه ها به بازار مسكن اطراف كالنش�هرها سوق پيدا می كند.

عباس زينعلی در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: ورود بازار مس��كن به 
دوره ركود با توجه به شرايط جهانی و نزديك شدن به انتخابات رياست 
جمهوری ايران دور از انتظار نبود. پيش بينی  می ش��د مقداری از تورم 
غيرطبيعی و حبابی بازارهای غيرمولد ارز، سكه و مسكن تعديل شود 
و معامالت در اين بخش ها افت كند. وی اف��زود: با اين حال علت روند 
كاهنده بازارها اقتصادی نيست و در واقع سياست زدگی اقتصاد و تأثير 
تحوالت سياس��ی دنيا در امور اقتصادی جهان اس��ت. روند كاهشی 
معامالت مسكن به احتمال زياد تا آبان ماه ادامه می يابد. البته كاهش 
قيمت نه به آن معنا، بلكه ركود معامالت را تا بهمن ماه خواهيم داشت. 
در اين مقطع كوتاه عرضه به معنای ارائه واحدهای آماده به بازار احتماالً 
بيش از تقاضاست. اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه رونق چند 
ماه اخير بازار مسكن تقاضای مؤثر نبوده است، تصريح كرد: تحركات 
ماه های گذشته ناشی از تقاضای سوداگرانه بود. در واقع خريد و فروش 
كاالهايی كه قابل واردات نيستند افزايش پيدا كرد. سفته بازی مسكن به 

عنوان يك كاالی غيرقابل تجارت هميشه در اين موارد رشد می كند.
زينعلی گفت: بعد از بهمن با توجه به شرايط سياسی احتمال تحرك 
بازار مسكن وجود دارد. البته فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی 
نمی گذرند، بلكه ممكن اس��ت چند ماه نس��بت به تغيير قيمت اقدام 

نكنند. با اين وجود مقداری از حباب فعلی می شكند.
وی درب��اره وضعي��ت آينده ب��ازار مس��كن در حومه ته��ران و ديگر 
شهرستان ها اظهار كرد: نسبت كاهش قيمت مسكن در شهرهای اطراف 
تهران و ساير شهرستان ها كمتر خواهد بود، زيرا تقاضای سفته بازی به 
سمت حومه كالنش��هرها می رود. به هر حال س��رمايه گذاران انتظار 
بازدهی سرمايه را دارند و زمانی كه كالنشهرها وارد ركود می شوند، آن 
را در شهرهای اقماری جست و جو می كنند. با اين حال ركود با توجه به 

وابستگی به مركز، عمومی است.
........................................................................................................................

افزايش 3 برابری قيمت پرتقال! 
رئيس اتحاديه بارفروشان از افزايش قيمت پرتقال تا سه برابر در 
مقايسه با پارسال، به علت صادرات بی رويه اين محصول خبر داد.
به گزارش صداوسيما، مصطفی دارايی نژاد با اش��اره به اينكه دالالن، 
پرتقال مازندران را در حجم وس��يع برای صادرات خريداری كرده اند، 
افزود: دالالن پرتقال را كيلويی 13 هزار تومان از كش��اورز خريداری 
می كنند كه اين رقم سبب شده كش��اورزان برای ارسال بار به ميدان 
مركزی تهران تمايلی نداشته باش��ند. وی با بيان اينكه سال گذشته 
پرتقال روی درخت كيلويی 2 هزار تومان از كشاورز خريداری  می شد، 
گفت: امسال كشاورزان مازندران، پرتقال را روی درخت كيلويی ۷ هزار 

تومان می فروشند كه اين قيمت منطقی نيست.
دارايی نژاد ادامه داد: وقتی كشاورز پرتقال را كيلويی ۷ هزار تا ۷ هزار 
و 500 تومان به صورت عم��ده عرضه كند، 3 هزار توم��ان نيز هزينه 
بسته بندی، كارگر و حمل به آن اضافه می شود. بنابراين عمده فروش با 
هزار تومان سود آن را به قيمت 11 تا 11 هزار و 500 در ميدان مركزی 
معامله می كند و در نهايت اين محصول با 30 درصد سود خرده فروش به 

قيمت 15 تا 1۶ هزار تومان به دست مصرف كننده می رسد.
رئيس اتحاديه بارفروشان با اشاره به نبود سازوكار مناسب و نظارت بر 
نحوه صادرات محصوالت كشاورزی گفت: ارزآوری برای كشور بسيار 
مهم اس��ت، اما ابتدا بايد بازار داخل تأمين شود، سپس صادرات انجام 
گيرد. وی همچنين با اش��اره به قيمت 20 ه��زار تومانی گوجه فرنگی 
به علت صادرات بی رويه آن افزود: پس از اع��الم ممنوعيت صادرات، 
قيمت گوجه فرنگی به 5 هزار تومان كاهش يافت. دارايی نژاد با تأكيد بر 
جلوگيری از صادرات بی رويه ميوه عنوان كرد: اگر وضعيت به اين شكل 
پيش برود برای شب عيد با قيمت های خيلی بيشتري مواجه خواهيم 
شد. وی محدوديت تردد كاميون های حمل ميوه را از ديگر مشكالت 
دانست و گفت: س��تاد مقابله با كرونا، ميوه فروشی را در اولويت يك و 
مجاز به فعاليت اعالم كرده، در حالی كه خودرو های ما اگر در س��اعت 
اعالم ش��ده تردد كنند، جريمه خواهند شد و اين در حالی است كه ما 

تأمين كننده نياز سبد خانوار هستيم.

»گمرک اختالفات« در دولت تصميم  گير ندارد!  
اختالف بانك مركزي و گمرك بر سر ترخيص 8 ميليون تن كاالي مورد نياز كشور كه در گمركات رسوب شده است

ب�ه دنب�ال نام�ه رئي�س كل بانك مرك�زی به 
رئيس جمهور در رابطه با دغدغه ها و انتقادات 
وی نس�بت ب�ه مصوبه اخي�ر ب�رای ترخيص 
فوری كااله�ای اساس�ی و مواد اولي�ه توليد، 
گم�رك ايران ب�ه اظه�ارات رئي�س كل بانك 
مرك�زی پاس�خ داده و اعالم كرده ك�ه تمامی 
اقدام�ات ص�ورت گرفت�ه براس�اس مصوبات 
س�تاد اقتص�ادی هماهنگ�ی دول�ت ب�وده و 
رئيس جمهور ني�ز در جري�ان آن ق�رار دارد.

اگرچه رس��وب بي��ش از 8 ميليون ت��ن كاال در 
گمركات و بنادر با انتقادهايي روبه رو شده است، 
اما برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند با توجه 
به ريسك هاي پيش روي تجارت خارجي ايران از 
ناحيه دولت امريكا ش��ايد واردات كاالهاي مورد 
نياز كشور به شكل اعتباري و در حجم باال و آنچه 
امروز نتيجه آن را  در رسوب ميليون ها تن كاال در 
گمركات و بنادر مي بينيم، پيش از رياست جمهوري 

امريكا كار قابل توجيه و درستي باشد.
هرچن��د  ام��روز در رابطه با ترخيص اين دس��ت 
كاالها حواش��ي بين دس��تگاه هاي دولتي چون 
بانك مركزي و وزارت صمت و اقتصاد شكل گرفته 
است، اما در وضعيت كنوني كه ريسك كينه توزي 
ترامپ در روزه��اي پاياني دولت تك دوره اي خود 
در قبال ايران وجود دارد از منظر پدافند غيرعامل 
ترخيص كاالهاي موجود در بنادر و گمركات به نظر 
مي رسد يك ضرورت اجتناب ناپذير است، چراكه 
بايد از واقعه اي كه در بندر بيروت رخ دارد، درس 
بگيريم و سريعاً به طرقي كه صالح است كاالهاي 
تلنبار شده در يك محيط جغرافيايي، چون بندر و 
گمرك شهيد رجايي را به مكان هاي ديگري انتقال 
دهيم. اگر اخبار و تحوالت اقتصادي را دنبال كنيد، 
متوجه مي شويد كه سياست تأمين كاال بر سياست 
تنظيم نرخ كاال برتري داشته است. كمااينكه وزير 
پيشين جهاد كشاورزي به صراحت گفته بود همين 
كه اين كاال تأمين مي شود بايد خدا را شكر كرد، 
زيرا وزارت خزانه داري امريكا از طريق تحريم نفت 
و انتقال ارز به دنبال اين ب��ود كه ايران را در حوزه 

تأمين كاال  دچار تنگنا يا فقدان كاال كند.
الزم به توضيح است كه عمده واردات ايران مربوط 
به مواد اوليه، واسطه اي و سرمايه اي است و توليد، 
 اشتغال و بازار مصرف داخلي به اين كاالها نياز دارد.
به نظر مي رسد سازمان توس��عه تجارت در سال 

جاري ب��ا درك ريس��ك موج��ود در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا و تهديدهايي كه براي 
تجارت خارجي ايران وجود داش��ت، به ش��كلي 
سياس��تگذاري كرده كه حتي اگر شده به شكل 
اعتب��اري واردات زودهنگام��ي در حجم باال در 
س��ال جاري انجام ش��ود تا در ماه ه��اي پاياني 
رياست جمهوري ترامپ در صورت كينه توزي و 
تشديد تحريم ها، كاالي مورد نياز كشور در بنادر 
و گمركات موجود باش��د. البته اين كار حتماً با 
اشكاالتي چون واردات كاالهاي غيرضروري نيز 
همراه بوده كه مورد نقد است، اما اگر رسوب كاال با 
هدف بيمه حوزه تأمين كاال در ماه هاي پاياني سال 

انجام گرفته باشد، قابل توجيه و دفاع است. 
ح��ال در اين ميان مي ش��ود در رابطه ب��ا بهترين 
تصميم براي ترخيص كاال سخن گفت. در اين بين 
ش��ايد بانك مركزي كه خود را متولي تنظيم بازار 
ارز و تأمين ارز كاالهاي اساسي و ضروري مي داند، 
سياست اعمال شده در رابطه با واردات كاال در حجم 
باال پيش از رياست جمهوري امريكا را تهديدي براي 
تنظيم بازار ارز تلقي كند، اما شواهد نشان داده كه 
سياست تأمين كاال بر سياست كاالي ارزان برتري 
داشته و دارد. در همين راستا در روزهاي اخير شاهد 
باال گرفتن تنش بين دستگاه هاي دولتي در رابطه 
با شيوه ترخيص كاالهاي رسوب شده در گمركات 
هستيم  كه ادعا مي شود عمده اين كاال ها،  كاالهای 

اساسی و مواد اوليه توليد است.
   نامه همتی به روحانی

رئي��س كل بانك مرك��زی اخيراً ط��ی نامه ای به 
رئيس جمه��ور در رابطه با مصوب��ه ترخيص كاال 
انتقاداتی را مطرح كرده و ضمن گله از اينكه اين 
مصوبات بدون حضور نماينده بانك مركزی بوده 
داليلی را آورده و اعالم كرده است كه اين مصوبه 
از نظر بانك مركزی غيرعملياتی، خالف قوانين و 
حتی عاملی برای پيچيده تر شدن مشكالت ارزی 

و تجاری است. 
   گمرك توضيح داد

اما به دنبال انتقادات مطرح ش��ده رئيس كل بانك 
مركزی، گمرك ايران در رابطه با ابعاد نامه همتی در 

چند بند به مسائل مطرح شده پاسخ داده است.
  ع�دم تأمي�ن ارز و معطل�ی ش�ناورهای 

كاالهای اساسی
مهرداد جم��ال ارونقی، معاون فن��ی گمرك در 

جواب به بانك مركزی می گويد: با توجه به اينكه 
اعالم شده »در مصوبه فوق الذكر، بانك مركزی 
مكلف شده است با قيد فوريت نسبت به تأمين ارز 
كاالهای اساسی موجود در گمرك اقدام نمايد«  
بايد اذعان داش��ت آنچه در مصوبه اش��اره شده، 
تصريح ش��ده اين موضوع بوده است كه »بانك 
مركزی مكلف است با قيد فوريت نسبت به تأمين 
ارز ترجيحی كاالهای اساسی موجود در گمركات 
و بنادر كشور كه اسناد آن به خريدار منتقل نشده 
است، اقدام كند.« بنابراين با توجه به متن بند يك 
مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمين 
ارز كاالهای اساس��ی موجود در گمركات و بنادر 
كشور قبل از تاريخ 13۹۹/8/11 است كه با مجوز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت س��فارش 
آن مرجع به بنادر و گمركات كش��ور رس��يده و 
با توجه به ع��دم تأمين ارز ترجيح��ی، اين اقالم 
اساسی و به تبع آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد 
مالكيت به صاحبان كاال منتقل نشده و اين كاالها 
همچنان روی شناورهای حامل كاالهای اساسی 
بالتكليف مانده و حتی امكان تخليه آنها به دليل 
مش��خص نبودن مالكيت كاال به واردكنندگان 
آنها داده نمی شود. به عنوان مثال می توان به دو 
كشتی حامل روغن خوراكی اشاره كرد كه پس 
از چند ماه از تاريخ رسيدن شناورهای مربوطه، 
متعاقب تأمين ارز كاال، امكان پهلوگيری و تخليه 
و ترخيص آنها برای شركت بازرگانی دولتی ايران 

در حداقل زمان ممكن مهيا شد.
وی در ادامه تصريح می كند: بايد توجه داش��ت 
موضوع بند ي��ك مصوبه م��ورخ 13۹۹/8/11، 
همان مفاد بن��د 2 مصوبات س��فر مع��اون اول 
محترم رياس��ت جمهوری به اس��تان هرمزگان 
در مهرماه سال جاری اس��ت كه توسط نماينده 
بانك مرك��زی تنظيم و به امضای دس��تگاه های 
ذی ربط رسيده و مورد جديدی در اين زمينه در 
مصوبات جلس��ه 13۹۹/8/11 مطرح و تصويب 
نشده است. ش��ايان ذكر اس��ت، اولويت تأمين 
كاالهای اساسی به صورت مستمر با نظر به تاريخ 
ثبت سفارش، گروه كااليی و ساير عوامل، توسط 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به بانك مركزی 
جمهوری اسالمی ايران اعالم مي شود تا در تأمين 
ارز اين اقالم ملحوظ نظر قرار گي��رد و اين رويه 

كماكان جاری است.

   نماينده بانك مركزی 
در جريان مصوبات بوده است

معاون فنی گمرك تأكيد می كند: در خصوص اينكه 
در بند دوم صورتجلسه 13۹۹/8/11 مصوب شده 
»بانك مركزی مكلف است نسبت به صدور اعالميه 
تأمين ارز به صورت اعتباری با تعهد تأمين ارز ظرف 
س��ه ماه از تاريخ ترخيص كاال وفق مصوبات ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنيت ملی 
برای كاالهای اساسی كه اعتباری خريداری شده و 
در بنادر و گمركات كش��ور موجود اس��ت و اسناد 
مالكيت آن در اختيار خريداران قرار گرفته است، 
اقدام كند«، بايد گف��ت  اوالً: بند )يك( تصميمات 
جلسه 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 
۹۹/۴/2۴ كه به تأييد رياس��ت محترم جمهوری 
اسالمی ايران نيز رسيده، ترخيص كاالهای اساسی 
وارداتی دارای ثبت س��فارش و قبض انبار تا تاريخ 
۹۹/۴/20 را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخيص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امكانپذير اعالم كرده 
و در همان بند، بانك مركزی مكلف ش��ده نسبت 
به تعهد تأمي��ن ارز كاالهای اساس��ی گروه يك به 
نرخ رس��می ظرف س��ه ماه آينده اقدام كند. دوماً: 
وفق مفاد مصوبه 2۷/2 مورخ 13۹۹/2/31 س��تاد 
مقابله با تحريم ش��ورای عالی امنيت ملی به بانك 
مركزی اجازه تأمين ارز كاالهای اساسی را به صورت 
اعتباری و البته با صدور كد رهگيری منش��أ ارزی 
توسط بانك با رعايت ش��رايط مربوطه داده است و 
س��وماً: متن بند 2 مصوبه 13۹۹/8/11 تكرار مفاد 
بند يك مصوبات س��فر معاون اول محترم رياست 
جمهوری به استان هرمزگان است كه شرايط قيد 
شده در اين بند نيز تماماً توس��ط نماينده محترم 
بانك مركزی و ب��ا ملحوظ نم��ودن ظرفيت های 
موجود تنظيم و ضمن امضای ايشان به امضای ساير 
اعضاي دستگاه های مرتبط نيز رسيده و جهت اجرا 
ابالغ شده است. بنابراين مورد جديدی در اين بند 

نيز مطرح نشده است.
ارونقی عنوان می كند: بايد توجه داش��ت به رغم  
اينكه بند »الف« تصميمات جلس��ه 1۷8 س��تاد 
هماهنگی اقتصادی دولت م��ورخ 13۹۹/8/11 
كه به تأييد رياس��ت محترم جمهوری اس��المی 
ايران رس��يده، به گمرك ايران اين اج��ازه را داده 
است تا كليه كاالهای اساسی را بدون الزام به كد 
رهگيری بانك ترخيص كند. صدور اعالميه تأمين 
ارز اعتباری به عنوان ابزار مطمئنی در دست بانك 
مركزی برای كنترل ترخيص اين كاالها بوده و به 
صاحبان كاال نيز اين اطمينان داده خواهد شد تا 
بدانند پس از ترخيص كاال، ارز مربوط به اين اقالم 
اساسی در موعد مقرر تأمين مي شود و در غير اين 
صورت، بدون تعيين تكليف تأمين ارز اين كاالها 
كه به صورت اعتباری خريداری ش��ده و به بنادر و 
گمركات كشور رس��يده اند، به  صرف صدور اجازه 
ترخيص بدون كد رهگيری بانك، تمايلی را برای 

ترخيص و خروج كاالها مهيا نخواهد كرد.
  ترخيص با ارز اشخاص 

به تأييد رئيس جمهور رسيده است
به گفت��ه معاون فن��ی گم��رك ايران، وف��ق مفاد 
تصميمات جلسه 1۷۷ س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مورخ 13۹۹/8/۶ كه به تأييد رياست محترم 
جمهوری اس��المی ايران رسيده است »واردكننده 
می تواند از محل ارز خود يا اش��خاص ديگر با ثبت 
اطالعات مربوط به گردش مالی ريالی واردكننده و 
فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خريد 
ارز منوط به تعهد طرفين معامله براس��اس وجود و 
تأمين ارز مورد مبادله اقدام كند.« بديهی است به 
استثناي مواردی كه مطابق قانون، مجاز تعيين شده 
است، گمرك از تاريخ 13۹۹/8/11 به بعد بايد صرفاً 
به آن دسته از كاالهای وارداتی كه ثبت سفارش آنها 
دارای اعالميه تأمين ارز است، اجازه ترخيص دهد كه 

قطعاً اين موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

گف�ت:  م�درس  تربي�ت  دانش�گاه  علم�ي  هيئ�ت  عض�و 
ك�ه  داده  نش�ان  پژوهش ه�ا  از  بس�ياري  س�ال 99  در 
خ�ط فق�ر در ته�ران ب�ه 1۰ ميلي�ون توم�ان رسيده اس�ت. 
زهرا كريمي در توضيح روند رو به رشد فقر در ايران گفت: طبق تحقيقي 
كه مركز پژوهش هاي مجلس انجام داده و نتايج آن را منتشر كرده است، 
خط فقر در سال هاي ۹۷و ۹8به شكل چشمگيري افزايش داشته است. 
درسال ۹8 خط فقر در تهران ۴ميليون و 500هزار تومان اعالم شده و 
در ساير نقاط كشور هم خط فقر 2ميليون تومان بيان شده است. اين در 

حالي است كه حداقل حقوق كارگري حتي در سال ۹۹ هم زير 2ميليون 
تومان است. بسياري از افراد شاغل در شهرس��تان ها عماًل با دريافت 

حداقل حقوق كارگري در زير خط فقر زندگي مي كنند. 
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در سال ۹۹ بسياري از پژوهش ها نشان 
داده كه خط فقر در تهران به 10ميليون تومان رسيده اس��ت. هزينه 
اجاره مسكن و خوراك شرايط را به سمتي برد كه شاهد مهاجرت افراد 
به حومه شهر هستيم، كه همين امر هم عالوه بر هزينه اجاره، هزينه 
دوري راه و حمل و نقل را نيز بر خانواده ها تحميل كرده و تقريباً شاهد 

هستيم طبقه متوسط در حال نزديك شدن به طبقه فرودست است. 
طبق آمارهاي منتشر شده بيش از 50 درصد از خانواده هايي كه زير خط 
فقر قرار دارند، حداقل يك نفر مشغول به كار دارند اما مشكل، درآمد 
پايين اين فرد شاغل اس��ت كه درآمدش كفاف هزينه ها را نمي دهد و 
خانواده در زير خط فقر قرار گرفته است. كريمي گفت: وقتي اقتصاد 
خوب عمل نكند بنگاه هاي بزرگ اقتصادي ايجاد نمي شوند، در حالي 
كه بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به دليل توان اقتصادي در رعايت حقوق 

كاركنان و بيمه و دستمزد بهتر عمل مي كنند.
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