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اقتصاد

یکشنبه  29آبان 1390

گذر
جزييات طرح پيشفروش نفت به مردم

حداقل  10بشکه برای هر نفر

بازتاب

وزير اقتصاد با تاکید برکمبود درآمد دولت:

به اهداف برنامه نمیرسیم

اش��تغال پولي انتقاد ميكنند كه نه تنها دردي از اقتصاد
ايران دوا نكرده بلكه از سوي ديگر ظاهرا استارت نقدينگي
غيرمولد را نيز افزايش داده اس��ت .تا همين دو ،سه سال
پي��ش در اقتصاد ايران معروف ب��ود كه صاحبان وامهاي
زودبازده به بازار مس��كن يا ساير بازارهاي اقتصادي براي
دادوستد مهاجرت كردهاند .البته هنوز اين بازي اقتصادي
به پايان نرس��يده و دو ماه پيش رييس كل بانك مركزي
با بيان اين مساله كه تا پايان سال  90نزديك به 68هزار
ميليارد تومان پول براي ايجاد اشتغال از شبكه بانكي رها
ميشود ،نشان دادند كه هنوز دولتيها به ايجاد اشتغال از
طريق حراج منابع بانكي اعتقاد دارند .جالب اينجاست كه
بعد از چند سال دفاع از تزريق بيمحاباي منابع بانكي براي
ايجاد اشتغال يكبار نرخ بيكاري به 15درصد نزديك شد
و حاال نيز نزديك 12درصد ايستاده است .اما از سوي ديگر

ادعاي مسووالن اقتصادي دولت مبني بر عدم توان مالي
دولت را با مولفههاي ديگري نيز ميتوان مورد ارزيابي قرار
داد .بر اساس گزارشهاي انجام شده در  31سال گذشته
 970ميلي��ارد دالر نفت در اقتص��اد ايران به فروش رفته
كه مركز پژوهشهاي مجلس مينويسد ،فقط 37/4درصد
اين ميزان فروش نفت به دولت نهم و دهم رسيده است.
به عبارتي ميتوان گفت دولتيها در ش��ش سال گذشته
بهترين موقعيت نفتي را در اقتصاد ايران مزهمزه كردهاند.
اين طعم خوش نفتي آنقدر زياد بوده كه مديران اقتصادي
دولت توانس��تهاند بهس��ادگي صفت قهرمانان واردات در
شش سال كاري اقتصاد ايران را به خود اختصاص دهند.
گزارشهاي گمرك ايران نش��ان ميدهد كه از سال 84
تا پايان س��ال  89بيش از 267/6ميلي��ارد دالر كاال وارد
ايران ش��ده است .در حالي كه كل درآمد نفتي سه دولت

سرشماري و هدفمندي
ارتباطي با يكديگر ندارند

پيرو درج خب��ري با عنوان «تداوم هدفمندس��ازي
يارانهها براساس بانك اطالعاتي سرشماري امسال» كه
در خبرگزاري ايلنا در تاريخ  90/8/25منتشر شد ،روابط
عموم��ي مركز آمار ايران پاس��خي را درخصوص خبر و
مصاحبه مذكور مبني بر اينكه از نتايج سرشماري عمومي
نفوس و مسكن  1390بهعنوان منبعي براي ادامه طرح
هدفمندسازي يارانهها استفاده خواهد شد ،پاسخي را به
دفتر روزنامه ارس��ال و اعالم كرد« :اساس��ا رييس مركز
آمار ايران با خبرگزاري ايلنا در اين خصوص مصاحبهاي
نداشته است و همچنان تاكيد ميشود هيچگونه ارتباطي
مي��ان سرش��ماري عمومي نف��وس و مس��كن و طرح
هدفمندسازي يارانهها وجود ندارد».

بازار

ش�رق :ديروز سكه ارزان شد ،دليل اين افت قيمت
را ميت��وان به پاي افت ارزش دالر گذاش��ت و هم به
حساب كاهش قيمت جهاني طال نوشت .در اولين روز
كاري هفته ،سكه بهار آزادي طرح قديم از مرز ۶۳۰هزار
تومان عقبنشيني كرد و با افت پنج هزار توماني جاي
خود را در رقم ۶۲۵هزار تومان به تثبيت رساند .ديروز
بانك مركزي هم قيمت سكه تمامبهار آزادي در شعب
بانك ملي را با 62هزارو 400ريال افت نس��بت به روز
پنجشنبه هفته گذشته ش��شميليونو 32هزار ريال
اعالم كرد .نرخ س��كه نيمبهار آزادي نيز توس��ط بانك
مركزي با 31هزارو 200ريال كاهش قيمت نسبت به
روز مذكور دوميليونو 912هزار ريال اعالم شد .قيمت
بانكي س��كه ربعبه��ار آزادي نيز با 26ه��زار ريال افت
نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته يكميليونو 471
و 600ريال و سكه يك گرمي نيز با پنجهزارو 200ريال
كاهش قيمت نسبت به روز مذكور 769هزارو 600ريال
اعالم شد .البته تحول جديد در بازار در شرايطي است
كه بازارهاي جهاني در تعطيالت است و فردا به گردونه
معامالت بازميگردد و در نتيجه نميتوان گفت در هفته
جديد قيمتها رو به كدامسو خواهد داشت .به اعتقاد
سايت كيتكو هم بهاي طال در اين هفته را نميتوان به
راحتي پيشبيني كرد.در نظرسنجي اين سايت از ميان
 34كارشناسان سايت كيتكو 24 ،نفر شركت كردند .از
ميان اين  24نفر 13 ،نفر به افزايش قيمت طال در اين
هفته رأي دادن��د و  10نفر به كاهش قيمت طال رأي
دادند و يك نفر بر تغيير نكردن قيمت طال در اين هفته
رأي مثبت داد .اعتقاد آن  13كارش��ناس به اين علت
بر باال رفتن بهاي طال بوده اس��ت كه اين فلز ارزشمند
از سوي س��رمايهداران در طول هفتهاي كه گذشت به
قيمتهاي كمتري فروخته شده و در اين هفته دالالن
ميتوانند آن را با قيمت باالتري به فروش برسانند.
قيمت

(تومان)

تغيير

(تومان)

بهار آزادی طرح قديم -5000 625000
بهار آزادی طرح جديد -9000 607000
نيم سکه بهار آزادی

-3000 295000

ربع سکه بهار آزادی

-2000 149000

هرمثقال طالی  18عيار -5100 255430
یک گرم طالی  18عيار -1130 55430

سال

دالري
سپرده
ارزش

ارزش ريالي

80

18/119/947/277
626967/8

30/934/977/385/334

81

22/275/189/473
332897/8

172/893/626/152/233

82

26/597/737/517
1570703/4

210/654/080/288/445

83

35/388/552/950
2530569/0

300/802/700/069/227

84

39/247/582/149

353/582/948/876/652

85

41/722/646/067

383/560/445/482/478

86

48/438/819/813

449/909/611/885/737

87

56/042/007/239

533/683/738/738/095

88

55/286/860/753

547/972/677/667/535

89

64/449/803/140

664/702/137/736/961

شاخصهاي اقتصادي  2سال اخیر
سال

1388

1389

نرخ تورم

10/8

12/4

متوسط دوره
درآمد نفتي
كل درآمد نفتي
رشد اقتصادي
متوسط رشد اقتصادي

قيمتها در بازار چند نرخي در نوسان است

سكه در مدار نزول

ششم ،هفتم و هشتم كمي بيش��تر از رقم واردات شش
سال گذشته است و به 269/8ميليارد دالر ميرسد .البته
كل درآمد نفتي دولت هفتم و هشتم با رقم 206/2ميليارد
دالر چيزي حدود 65ميليارد دالر كمتر از ميزان واردات
در شش س��ال گذش��ته ( 84تا پايان  )89است .چنين
حجمي از درآمدهاي نفتي بدون ش��ك هيچ تناسبي با
ادعاي وزير اقتصاد مبني بر عدم توانايي مالي دولت براي
پوشش برنامههاي توسعهاي ندارد .چند روز پيش رييس
كل بانك مركزي اعالم كرد كه نقدينگي در اقتصاد ايران
(بخواني��د نقدينگي غيرمولد) به 320هزار ميليارد تومان
رس��يده است .از سوي ديگر همه ميدانند كه كل شبكه
بانكي در شش سال گذشته از  107تا 116درصد از منابع
خود را تسهيالت دادهاند .البته پنج بانك تخصصي بيش از
250درصد از منابع خود را تسهيالت دادهاند اما از سوي
ديگر توليد در جايي ايستاده كه فعاالن صنعتي از بحران
در خطوط صنعتي سخن ميگويند و صندوق بينالملل
پ��ول نيز رش��د اقتصادي ايران را بين صف��ر و يك اعالم
ميكند .اين اما بخشي از ماجراست .از سوي ديگر درست
به موازات اين تصوير از اقتصاد ايران فعاليتهاي غيرمولد
و تجاري هر روز با رونق بيشتري در اقتصاد مواجه شدهاند.
دولتي كه پول نداش��ته تا اقتصاد را به اهداف برنامههاي
بلندمدت هدايت كنداي كاش فقط به اين پرسش پاسخ
ميداد كه چگونه در الگوي برنامهريزيهاي اقتصادي خود
كار را به جايي رس��انده كه بيشترين بودجههاي نفتي و
بيشترين هزينههاي جاري در همين دوران بيپولي (به
باور وزير اقتصاد) شكل گرفتهاند؟ تنها براي سال  90كه
بودجه آن به نفتيترين بودجه مش��هور شده بود ،بودجه
جاري نسبت به سال  89معادل 11/8درصد رشد داشت
و مجل��س ني��ز در روند تصويب بودج��ه  4140ميليارد
تومان ديگر به آن افزود .بدون ش��ك اما بايد دولتيها در
برداشتهاي اقتصادي خود تجديدنظر كنند .اينكه با پول
هر كاري براي اقتصاد ميشود انجام داد ،يك تئوري بسيار
قديمي محسوب ميشود و در همين شش سال گذشته
و در اوج درآمدهاي نفتي وقتي به شاخصهاي اقتصادي
نگاه ميشود ،مشخص است كه پول تضمينكننده بهينه
شدن روند مطلوبيت اقتصادي نيست.
ارزش واردات از گمرکات کشور

شاخصهاي اقتصادي کشور طی  27سال

مرکز آمار ایران:

طالو سكه

خبر

عکس :ایرنا

مهر :وزير نفت با اعالم اينكه شركت ملي نفت براي
تامين مالي طرحهاي س��رمايهگذاري خود ،اوراق سلف
نفتي به سررس��يد چهارس��اله را توس��ط بانك عامل به
صورت نقدي به متقاضيان ميفروشد و وجوه خريداران
را جم��عآوري ميكند ،اظهارداش��ت :برگ��ه حوالههاي
اس��تانداردي به خريداران اعط��ا ميكند كه بيانگر حق
مراجعه و دريافت نفت خام يا تسويه نقدي با شركت ملي
نفت ايران در سررس��يد است .رستم قاسمي با يادآوري
اينكه هر برگ اوراق س��لف نفت��ي پيشفروش حداقل
10بش��كه نفت خام به قيمت روز است ،بيان كرد :با اين
ش��رايط ضمن عقد كه چنانچه در سررسيد ،قيمت هر
بش��كه نفت از 140دالر پايينتر بود ،دارنده حواله حق
اختيار ف��روش به 140دالر به ش��ركت ملي نفت ايران
خواهد داش��ت و چنانچه در سررسيد ،قيمت هر بشكه
نفت از 160دالر باالتر بود ،شركت ملي نفت حق اختيار
خريد ب��ه 160دالر از دارنده حواله خواهد داش��ت .اين
مقام مس��وول با تاكيد بر اينكه در زمان سررسيد قيمت
هر بش��كه نفت بين  140تا  160دالر باش��د ،خريداران
ميتوانند تس��ويه نقدي يا مطابق ش��رايط شركت ملي
نفت ايران تسويه فيزيكي كنند ،تبيين كرد :تامين مالي
ت به مردم براي نخس��تينبار
از طري��ق پيشفروش نف 
در كش��ور اجرايي ميش��ود .وي افزود :اين روش ،امروزه
بهترين ش��يوه س��رمايهگذاري بدون ريسك است كه با
حداقل خريد 10بشكه نفت خام ميتوان سرمايهگذاري
كرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمايه خوبي برخوردار
بود .با تدبير اس��تفاده از حق اختيار خريد و حق اختيار
فروش ضمن قرارداد سلف نيز ريسك اين ابزار از بين رفته
است .به گفته قاس��مي ،مجوزهاي الزم براي اين شيوه
جديد سرمايهگذاري دريافت و مسايل شرعي و حقوقي
آن حل ش��ده است و پيشبيني ميشود ،آذرماه امسال
اجرايي شود .وزير نفت همچنين از آغاز نخستينمرحله از
انتشار اوراق مشاركت ريالي شركت ملي نفت از روز شنبه
پنجم آذر در كشور خبر داد.

گ�روه اقتص�اد« :درآمدهاي دول��ت اع��م از درآمدهاي
مالياتي يا درآمدهاي نفتي محدود اس��ت و با اين منابع
محدود نميتوان به اهداف مورد نظر از جمله نرخ رش��د
هش��تدرصدي ،ن��رخ تورم ي��ك رقمي و ن��رخ بيكاري
هفتدرصدي مندرج در برنامه دست يافت ».اينها بخشي
از سخنان وزير اقتصاد اس��ت .او ديروز در دومين كارگاه
آموزشي بينالمللي مشاركت بخش خصوصي -عمومي
بهگونهاي سخن گفت كه ميشد حدس زد بايد از روياي
رش��د اقتصادي موردنظر برنامههاي بلندمدت توس��عه و
همچنين از خيال كاه��ش نرخهاي بيكاري و تورم عبور
كرد و آنها را به فراموش��ي س��پرد .شمسالدين حسيني
كمبودن درآمدهاي دولت را دليل عدم دسترسي به اهداف
برنامههاي بلندمدت توسعه اعالم كرد .نقطه عطف سخنان
وزير اقتصاد در همين فقر منابع درآمدي دولت است كه
بدون تعارف شايد بتوان گفت چالشي بزرگ را در مقابل
سخنان وزير اقتصاد قرار داده است .اينكه دولتيها منبع
درآمدي كافي براي رس��يدن به اهداف اصلي برنامههاي
توسعه ندارند ،بدون شك ميتواند تا حد زيادي منحنيهاي
اقتصادي را در چند سال گذشته با حيرت و تعجب همراه
كند اما اين روزها ديگر هيچ شكي باقي نمانده كه دولت
نهم و بعد از آن دولت دهم خوش��بختترين دولتيهاي
ايران در سالهاي بعد از انقالب بودهاند و اين خوشبختي
نيز به وضوح خود را در امكانات مالي اين دو دولت نشان
ميدهد .برنامهريزان اقتصادي در دولت نهم و دهم آنقدر
به درآمدهاي نفتي دسترسي داشتهاند كه حجم زيادي از
برنامههاي خود را در سالهاي قبل بر اساس خرج و هزينه
كردن منابع نفتي شكل دادهاند .نمونه بارز اين ماجرا طرح
بنگاههاي زودبازده است كه دولتيها بر مبناي آن همچنان
سعي دارند تا اشتغال را كنترل و بيكاري را كاهش دهند.
درواق��ع ماجرا از اين قرار اس��ت ك��ه در طرح بنگاههاي
زودبازده ،متقاضيان ايجاد ش��غل با دريافت وام از شبكه
بانكي براي برقراري جريان شغلي كشور تالش ميكنند.
گزارشهاي موجود نش��ان ميدهد كه تا پايان سال 86
فقط 20هزار ميليارد توم��ان از منابع بانكي صرف ايجاد
اشتغال شد .كارشناسان از آن روز تا امروز به اين برداشت
مديران دولتي براي برطرف كردن گرههاي بيكاري ايجاد

سال نهم شماره 1397

همه منتظر آقاي رييسكل

ش�رق :بازار ارز از ابتداي امسال در نوسان دايم است و
قيمتها مدام در حال صعود و هرازگاهي نزول هستند.
اوضاع آنچنان وخيم شده كه بازاري كه قرار بود دست
از دو نرخي ش��دن بكشد و تكنرخي شود ،امروز سه و
حتي چهار رقم براي معامله براي مش��تريانش به صف
ميكن��د و خبري از بهبود هم نيس��ت .بانك مركزي
هم به عنوان متولي همچنان اميدوار است راهي براي
ساماندهي بازار و ايجاد فضاي تكنرخي بيابد حتي اگر
راههايي كه از فروردين ماه رفته به در بسته خورده باشد.
وقتي بازار ارز براي اولين بار دالر هزار و  ۲۰۰توماني را
تجربه كرد ،رييسكل بانك مركزي قول داد با تزريق ارز به
بازار مانع از پيشروي قيمتها ش��ود اما نظرش خيلي زود
عوض شد و سياستها را از اساس تغيير داد.
بهار به پايان نرسيده بود كه بهمني تصميم گرفت بازار
را با افزايش قيمت ارز دولتي ،تك نرخي كند اما موج بلند
گراني كه به بازار رسيد و قيمتها سر به فلك كشيد آقاي
رييسكل عقبنشيني كرد و پلهپله قيمتها در بازار رسمي
را تعديل كرد .به عبارت ديگر سه استراتژي ظرف كمتر از
دو ماه اتخاذ شد و هر سه سياست نتوانست راه به جايي ببرد
هرچند كه بهمني معتقد اس��ت اگر به او و سياستهايش
فرص��ت ميدادند باالخره موفق به ت��ك نرخي كردن بازار
ميشد .جالب اينكه در سوي ديگر وزير اقتصاد كماكان به
همين سياستها دلخوش دارد و اميدوار است بانك مركزي
موفق شود.
حسيني همين ديروز با بيان اينكه نظر دولت تعيين نرخ
واحد براي ارز است ،گفت :در انتظار اقدامات رييسكل بانك
مركزي و همكارانش در بانك مركزي براي بازار ارز هستيم.
او ب��ه مردم توصيه كرد در خري��د ارز دقت كنند و اگر
قيمت كاهش يافت از ما گلهمند نشوند!
حس��يني تاكيد كرد :قيمت فعلي دالر باالست .قيمت
س��كه هم از ن��رخ ارز متاثر
ارز
اس��ت ،اگرچه قيمت جهاني
دالر آمريكا
ط�لا متغيري اس��ت كه در
يورو
اختيار ما نيست.
پوند
س��خنگوي اقتص��ادي
دالر كانادا
دولت درخصوص تك نرخي
يكصدين ژاپن
شدن ارز ،گفت :برنامه دولت
درهم
جلوگي��ري از تع��دد نرخ ارز

است چون نظام تخصيص ارزها ،متضمن رانت است و مزيت
محسوب نميشود .جالب اينكه تا همين چند هفته پيش در
شرايطي كه چهار قيمت متفاوت براي انواع ارز وجود داشت،
ديدگاه جديدي توسط معاون ارزي بانك مركزي ارايه شد
كه اين بانك مس��وول اتفاقاتي نيست كه در بازار آزاد روي
ميدهد .كمال سيدعلي تاكيد داشت بانك مركزي مسوول
كنترل ارز وارداتي است و نبايد اجازه دهد كه اين ارز در اين
بخش دچار التهاب شود.
سيدعلي همچنين يكي از ابزارهاي كنترل بازار را توزيع
ارز از طريق سيس��تم بانكي به صادركنندگان و تجار اعالم
ك��رد و گفت :آنچه براي بانك مركزي مهم بوده تامين نياز
واقعي بازار است؛ نياز بازار در حقيقت نياز تجار ،كارخانجات،
ارز مس��افري و ساير نيازهاي واقعي كه در تمام كشورهاي
دنيا ارز آنها بايد تامين شود ،است.
به هر حال ديروز همزمان با هشدار وزير اقتصاد به مردم
و خريداران ارز ،قيمتها در اين بازار رو به نزول گذاشت ،به
اين ترتيب دالري كه ت��ا مرز هزار و  ۳۴۰تومان هم پيش
رفته بود از س��وي صرافها ه��زار و  ۳۲۶تومان خريداري
ميشد و هزار و  ۳۳۴تومان فروش ميرفت.
در اولين روز كاري هفته در بازار آزاد و غيررسمي يورو
هن��گام خريد هزار و  ۸۱۷تومان ارزش داش��ت و در زمان
فروش هزار و  ۸۲۵تومان قيمت ميخورد.
پوند هم كه روز چهارشنبه گذشته مرز دو هزار و  ۱۹۰را
تجربه كرده بود به مرز دو هزار و  ۱۶۰تومان رسيد.
در ميان ارزهاي آسيايي درهم امارات و ين ژاپن از جاي
خود تكان نخوردند و به همان قيمت آخرين روز معامالتي
هفته گذشته به فروش رفتند.
ديروز در بازار رسمي هم بانك مركزي نرخ مرجع هر
دالر آمريكا را با  51ريال افت نسبت به روز پنجشنبه هفته
گذشته  10هزار و  880ريال ،نرخ مرجع هر پوند را نيز با
قيمت(تومان) تغيير(تومان)  52ريال افزايش  17هزار و
 186ري��ال و نرخ مرجع هر
1334
۶ـ
يورو را با  29ريال رش��د 14
1825
۹ـ
هزار و  714ريال تعيين كرد.
2160
۵ـ
نرخ ارز مس��افرتي نيز ديروز
1331
۵ـ
 11هزار و  970ريال بود كه
1730
نسبت به روز مذكور  9ريال
367
افت داشته است.
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يك زن مدير ارزي كشور شد

سه معاون ارزي در سهسال
ش�رق :باالخره محمود بهمني ،ريي��س كل بانك مركزي تهديد
خود را عملي كرد و معاون ارزي بانك مركزي را تغيير داد .تقريبا
يك هفته پيش بود كه بهمني طي ضرباالجلي يك هفتهاي از
س��يدعلي ،معاون ارزي بانك مركزي خواست تا بازار پرتالطم ارز
را س��امان دهد در غير اين صورت بركنار خواهد شد .در اين يك
هفته نهتنها قيمت دالر كاهش نيافت بلكه توانس��ت ركوردهاي
بيس��ابقهاي را رق��م زد .در هفتهاي كه گذش��ت ،دالر بر 1340
تومان ايس��تاد كه بيش��ترين نرخ در تاريخ اقتصاد ايران به شمار
ميآيد .بهمني دقيقا بعد از يكهفته تهديد خود را عملي كرد و
س��يدعلي را بركنار كرد و مينوكياني راد را در رأس معاونت ارزي
بانك مركزي گمارد .اين اقدام بانك مركزي تا آنجا ش��تابزده بود
كه حكم بركناري و انتصاب معاون ارزي جديد فورا روي تارنماي
بانك مركزي قرار گرفت و سيدعلي را كه در سفر بود ،شوكه كرد.
اين تصميم ،چنان شتابزده اجرا شد كه گويا خود سيدعلي نيز از
اين تصميم جاخورده اس��ت .گفتوگوي كوتاه ايسنا با سيدعلي
واكنش س��يدعلي را به خبر بركنارياش به تصوير ميكشد .او با
اظهار بياطالع��ي از خبر بركنارياش ميگوي��د« :حتما صالح
مملكت اين اس��ت ».سيدعلي در پاس��خ به اينكه آيا نبود ثبات
مديريتي ،دليل تالطمهاي ارزي نبوده اس��ت؟ اظهار كرد« :اين
مورد را از رييسكل س��وال كنيد».البته بانك مركزي اصرار دارد
بگويد س��يدعلي و حتي معاون ارزي پيشين بانك مركزي يعني
برهاني بازنشسته شدهاند اما شواهد چيز ديگري ميگويد .در هر
حال ،س��يدعلي رفت تا ش��ايد مينوكياني راد كه تا پيش از اين
مديركل امور بينالملل بانك مركزي بود ،بازار پرتالطم ارز را كه
بهتازگي چهارنرخي هم شده ،تكنرخي كند .از زمان رياست كلي
بهمني يعني در اين سهسال اين سومين تغيير در حوزه معاونت
ارزي بانك مركزي محس��وب ميش��ود و تا زماني كه بازار ارز به
آرامش نرسد اين تغييرات همچنان ادامه خواهند داشت .زماني كه
بهمني در مهر  87جاي طهماسب مظاهري را گرفت ،رضا راعي،
مع��اون ارزي بانك مركزي بود .او به خواس��ت مظاهري در تاريخ
هشتمآذر  86سكان ارزي بانك مركزي را به دست گرفت .بهمني
هم كه آمد ،تغييري در اين حوزه ايجاد نكرد و رضا راعي همچنان
در اين س��مت باقيماند تا اينكه بهمني در تاريخ سوم مرداد 88
رض��ا راعي را بركنار و حميد برهاني را به ج��اي وي نهاد .در آن
روز ،مراسم توديع و معارفه راعي و برهاني در ساختمان شيشهاي
بانك مركزي و تنها با حضور بهمني برگزار شد .خبرنگاران را نيز
به بانك مركزي راه ندادند تا اين مراس��م در سكوت كامل خبري
انجام ش��ود .برهاني اندكي كمتر از دوس��ال در اين سمت ماند تا

اينكه بهمني طي حكمي سيدعلي را كه در آن زمان ،مديرعامل
صندوق ضمانت صادرات بود به جاي برهاني گذاشت تا شايد بتواند
تن��ش بازار ارز را پايان دهد .اما او نتوانس��ت؛ تا اينكه ديروز طي
حكمي از سوي رييس كل بانك مركزي ناچار شد جاي خود را به
مينوكياني راد دهد.تالطمهاي بازار ارز كه گويا حوصله بهمني را
سر برده ،چارهاي براي او نگذاشته تا با تغيير معاونان ارزي ،آرامش
گذشته را به بازار ارز بازگرداند .او در يك سال اخير راههاي متفاوتي
را رفت .نخست براي عرضه دالر دولتي سقف تعيين كرد و تمامي
بانكها و صرافان ناچار شدند بيش از دوهزاردالر به متقاضيان دالر
نفروش��ند .بعد صرافيها از فهرست فروشندگان ارز حذف شدند
و بعد از مدتي با ارس��ال بخش��نامهاي دوباره صرافان در فهرست
فروشندگان ارز قرار گرفتند .در اقدامي ديگر بانك مركزي تصميم
گرفت براي تكنرخي ش��دن بازار ارز ،نرخ دولتي را به ميزان نرخ
رايج در بازار آزاد باال ببرد .همين سياست هم اجرا شد اما بازار آزاد
در واكنش��ي نرخ ارز را بيش از نرخ بانك مركزي اعالم كرد و باز
هم بازار دونرخي ش��د .بانك مركزي با مشاهده اين رخداد سريعا
نرخ دالر را به همان ميزان س��ابق كاه��ش داد .اين دو روش كه
جواب نداد ،بهمني اينبار بانكهاي خصوصي را از فروش ارز منع
كرد و دو بانك صادرات و ملي تنها فروشندگان ارز با نرخ دولتي
شدند .اما اين هم جواب نداد تا اينكه وي طي بخشنامهاي مجددا
از تمامي بانكها و صرافيها خواست ارز دولتي را تنها يكبار در
سال به افراد بفروشند .با اين اقدام تمامي آنها كه در سال يكبار
ارز دولتي خريداري كرده باشند ،ديگر نميتوانند با نرخهاي دولتي
ارز مورد نياز خود را تهيه كنند و ناچارند براي تامين ارز سري هم
ب��ه بازار آزاد بزنند .بع��د از آزمودن تمامي اين روشها بهمني به
اين نتيجه رسيد تا معاون ارزي خود را بركنار كند تا بلكه معاون
جديد با راهكارهاي جديد بتواند اين بازار را به روزهاي خوش��ش
يعني زماني كه تكنرخي بود بازگرداند .تغيير معاون ارزي بانك
مركزي در شرايطي صورت ميگيرد كه اين نهاد سياستگذار در
حوزه پولي از نداشتن قائممقام و معاون اقتصادي رنج ميبرد .تقريبا
دوهفته پيش بود كه خبر دستگيري حميد پورمحمدي از طريق
يكي از سايتهاي خبري -تحليلی منتشر شد .از آن زمان تاكنون
او در زندان است و اين پست همچنان خالي است اما رييس كل
بانك مركزي اخيرا اعالم كرد كه بهزودي قائممقام بانك مركزي
تعيين خواهد شد .معاونت اقتصادي بانك مركزي هم بدون رييس
مانده اس��ت .پيش از اين ،حسين قضاوي ،معاون اقتصادي بانك
مركزي بود كه اخيرا به مديرعاملي بانك اكو تعيين ش��ده و اين
پست كليدي در بانك مركزي همچنان خالي است.

انتشار آمار اقتصادي توسط
بانكمركزيدرانتظارشوراي نگهبان

فارس :رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره
به استفس��اريه مجلس براي انتش��ار آمارهاي اقتصادي
از س��وي بانك مركزي گفت :هماكنون شوراي نگهبان
مش��غول بررسي اين امر براي قانون شدن است .ارسالن
فتحيپور درباره وضعيت انتشار آمار در كشور بهخصوص
برنامه مجلس براي ادامه اين امر از س��وي بانك مركزي،
اظهارداش��ت :مجل��س در ماههاي اخير استفس��اريهاي
در اي��ن خصوص آماده ك��رد تا بانك مركزي از اين پس
بتواند مانند قبل آمارهاي اقتصادي را منتش��ر كند .وي
افزود :هماكنون اين استفساريه در شوراي نگهبان درحال
بررسي است و اميد ميرود بانك مركزي بتواند بار ديگر
آمارهاي اقتصادي را در اختيار متقاضيان قرار دهد .رييس
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه قانون برنامه
پنجم توسعه بانك مركزي را از انتشار آمارهاي اقتصادي
منع كرده ،ادامه داد :اگر اين استفس��اريه مورد موافقت
شوراي نگهبان قرار گيرد ،قانون اصالح ميشود .فتحيپور
درباره عدم انتش��ار آمار از س��وي بانك مركزي با وجود
استفس��اريه مذكور ،گفت :بايد اين استفساريه به قانون
مجددي تبديل ،مورد موافقت شوراي نگهبان قرار گيرد و
بعد توسط مجلس ابالغ شود.

احتمال قيمتگذاري بليت هواپيما
براساس نوع و سال ساخت هواپيما

فارس :مديركل دفتر قابليت پرواز سازمان هواپيمايي
گفت :يكي از نظريات س��ازمان هواپيمايي اين است كه
قيمتگذاري بليت هواپيما براساس نوع هواپيما و سال
ساخت انجام شود؛ يعني هر كس هواپيماي مدرنتري
وارد كند ،به نس��بت ،قيمت بلي��ت آن هم افزايش يابد.
مصطف��ي حقيقتجو ضمن اش��اره بر لزوم آزادس��ازي
قيمتها در سيستم حمل و نقل هوايي ،خاطرنشان كرد:
اين امر قطعا به توسعه حمل و نقل هوايي و نوسازي ناوگان
هوايي كشور ميانجامد .او ادامه داد :در حال حاضر ،يك
شركت هواپيمايي با هواپيماي 20ميليوندالري مسير
تهران -شيراز را طي ميكند و يك ايرالين با هواپيماي
س��هميليوندالري در اين مسير مسافر جابهجا ميكند.
بنابراين ،يكس��ان بودن قيمته��ا توجيه منطقي ندارد.
حقيقتج��و افزود :يكي از نظريات س��ازمان هواپيمايي
اين است كه قيمتگذاري بليت هواپيما نسبت به وسايل
پرنده جديد و مدرن نظير هواپيماي مدل  2005ميالدي
به بعد انجام شود و هركس هواپيماي مدرنتري وارد كند،
به نسبت ،قيمت بليت آن هم افزايش يابد .مديركل دفتر
مهندس��ي و قابليت پرواز سازمان هواپيمايي با اشاره به
اينكه اين مورد در حم��ل و نقل ريلي هم مصداق دارد،
خاطرنش��ان كرد :در يك مس��ير پرتردد نظير تهران _
مشهد چندين نوع قطار با قيمتهاي متفاوت وجود دارد؛
اين امر به مسافر حق انتخاب ميدهد كه براساس توانايي
مالي خود اقدام به تهيه بليت كند.
پولدارترين شركتهاي صنعتي ايران
معرفي شدند

صدرنشینیخودروسازان

ايس�نا :براساس آخرين اطالعات منتشرشده درباره
صورتهاي مالي شركتهاي ايران ،شركت ايرانخودرو
ثروتمندترين شركت صنعتي ايران لقب گرفته است .دو
نشريه معتبر فوربس و فورچون همهساله فهرستهايي
متش��كل از دو هزار و  500ش��ركت ب��زرگ جهان را از
نظر شاخصهايي مانند فروش و سود منتشر ميكنند
كه در هيچيك از اين فهرس��تها نامي از ش��ركتهاي
ايران��ي بهچش��م نميخ��ورد .با اي��ن وجود ،س��ازمان
مديريت صنعتي ايران چند س��الي است كه با توجه به
صورتهاي مالي ش��ركتهاي داخلي آنها را براس��اس
ش��اخصهاي مختلف ردهبندي ميكند .يك��ي از اين
شاخصها ميزان داراييهاي ش��ركتهاي ايراني است
كه براساس رتبهبندي 300شركت بزرگ ايران در سال
گذشته ش��ركت ايرانخودرو با دارايي معادل 33هزار و
116ميليارد و 800ميليون تومان عنوان ثروتمندترين
شركت صنعتي و توليدي ايران را به خود اختصاص داده
اس��ت .پس از ايرانخودرو ،شركت مپنا با دارايي معادل
هفتهزار و  485ميلي��ارد و  400ميليون تومان دوم و
شركت سايپا نيز با هفتهزار و 441ميليارد و صدميليون
تومان سوم شده است .اختالف بسيار زياد ايرانخودرو در
اين فهرست با شركتهاي بعدي حاكي از آن است كه
بزرگترين خودروساز ايران ميتواند احتماال تا سالهاي
زيادي عنوان ثروتمندترين ش��ركت صنعتي ايران را در
انحصار خود داش��ته باشد .فهرست 10شركت صنعتي
ثروتمند ايران به شرح زير است:
 -1ش��ركت ايرانخ��ودرو ب��ا داراي��ي 33ه��زار و
116ميليارد و  800ميليون تومان.
 -2شركت مپنا با دارايي هفتهزار و 485ميليارد و
400ميليونتومان.
 -3شركت سايپا با دارايي هفتهزار و 441ميليارد و
صدميليونتومان.
 -4شركت پتروشيمي بندر امام با دارايي ششهزار و
733ميليارد و 500ميليون تومان.
 -5شركت فوالد مباركه اصفهان با دارايي پنجهزار و
375ميليارد و 500ميليون تومان.
 -6ش��ركت ذوبآه��ن اصفهان با داراي��ي دوهزار و
966ميليارد و 500ميليون تومان.
 -7ش��ركت پااليش نفت اصفهان با دارايي دوهزار و
906ميلياردتومان.
 -8شركت ملي صنايع مس ايران با دارايي دوهزار و
882ميليارد و 200ميليون تومان.
 -9شركت سيمان فارس و خوزستان با دارايي دوهزار
و 583ميليارد و 600ميليون تومان.
 -10شركت پتروش��يمي پارس با دارايي يكهزار و
789ميليارد و 300ميليون تومان.

