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اعتراض اصناف ،اعتراف دولت

صحت ندارد

شرق :بار ديگر عدم واريز درآمدهاي نفتي از سوي
دولتيها به خزانه تكذيب ش��د .ديروز مديركل خزانه
وزارت اقتص��اد ،گزارش كميس��يون برنام��ه و بودجه
مجل��س مبني بر واريز نش��دن چهار ميلي��ارد دالر از
درآمدهاي نفتي به خزانه از س��وي دولتيها را تكذيب
كرده و گفت كه اين گزارش صحت ندارد .اين واكنش
در حالي از سوي مديركل خزانه وزارت اقتصاد به عنوان
نخستين واكنش دولتيها در اين خصوص مطرح شد
كه پيش از اين نيز گزارش تخلفات دولتيها درخصوص
عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه يا صندوق توسعه
ملي از س��وي دولتيها نادرست قلمداد ميشد .حتي
گزارش عدم واريز 12ميليارد دالر از مازاد درآمد نفتي
به صندوق ذخيره ارزي نيز كه از س��وي رييس ديوان
محاسبات كل كشور خبر آن داده شد سرنوشتي مشابه
يافت و نادرس��ت خطاب شد و اين در حالي بود كه در
جريان انتخابات رياس��تجمهوري س��ال  88كه عدم
واري��ز يك ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي به خزانه به
ميان آمد اين موضوع سياس��ي برداشت شد .در ميان
اين عدم واريزها و تكذيبها ،روز دوش��نبه مجلسيها
از عدم واريز مبلغي ميلياردي به خزانه خبر داده و اين
بار با به راي گذاشتن اين گزارش تخلف ،از ارسال شدن
اين پرونده به قوه قضاييه حكايت كردند .در اين گزارش
كه از س��وي رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و
بودجه مجلس قرائت ش��د ،اذعان شده بود كه پس از
كس��ر سهم نفت صندوق توسعه ملي ،دولت و مناطق
محروم و نفتخيز بر مبناي قانون بودجه سال  ۹۰كل
كش��ور و احتس��اب عدم وصول حدود دو ميليارد دالر
از ارزش نفت صادراتي تا پايان ش��هريورماه بايد معادل
مبلغ حدود 6/4ميلي��ارد دالر به عنوان مازاد بابت بند
دو ماده واحده قانون بودجه به حساب خزانهداري كل
كشور واريز شود كه بنابر اعالم خزانهداري كل كشور تا
پايان شهريورماه معادل حدود 2/4ميليارد دالر از مازاد
فوق به حس��اب خزانه واريز شده است و مابقي ميزان
حدود چهارميليارد دالر به حس��اب خزانه واريز نشده
اس��ت .در مقابل اين گزارش كه با راي مثبت  113نفر
از نمايندگان به قوه قضاييه ارسال خواهد شد ،غالمرضا
امينرفتاري مدير كل خزانه وزارت اقتصاد در واكنش به
گزارش روز دوشنبه كميسيون برنامه و بودجه مجلس،
با تكذيب ع��دم واريز چهار ميليارد دالري درآمد نفت
ب��ه خزانه به فارس گفت :هم��ه درآمدهاي نفتي وارد
خزانه كشور ش��ده است .پاس��خي كه سرنوشت اين
گزارش مجلس��يها را نيز به سرنوشت ساير تخلفات
مالي دولت گره زد تا پاسخي يكسان همچون گذشته به
گزارشهاي عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه از سوي
دولتيها داده شود.

شاخص كل بورس
 12واحد عقبنشيني كرد

ايس�نا :در جري��ان معامالت روز سهش��نبه بورس
اوراق به��ادار تهران ش��اخص كل ب��ورس به روند منفي
خود ادامه داد و  12واحد ديگر عقبنش��يني كرد .روند
منفي شاخص بورس كه از روز دوشنبه آغاز شده است،
دیروز نيز ادامه يافت و موجب افت  12واحدي ش��اخص
و رس��يدن آن به عدد  25هزار و  307واحد شد .به اين
ترتيب فعاالن تاالر شيش��هاي در كنار افت س��نتي بازار
در پايان س��ال و برگزاري جلسه ش��وراي حكام آژانس
بينالمللي انرژي اتمي ش��اهد حركت كند و با احتياط
بازار هستند كه موجب افت نسبي قيمتها شده است.
در بازار روز سهش��نبه نيز نمادهاي مطرح با افت قيمت
سهام مواجه شدند و ملي مس با  13واحد ،سرمايهگذاري
غدير هش��ت واحد ،مخابرات و فوالد مباركه پنج واحد و
بانك پارسيان ،گل گهر و چادرملو با چهار واحد بيشترين
تاثير منفي را در بازار گذاش��تند .اين در حالي است كه
بازگش��ايي نماد قند پيرانشهر با رشد دو برابري قيمت و
افزايش پيشبيني سود مانع افت بيشتر شاخص بورس
شد ،پااليشگاه اصفهان و فوالد خوزستان تاثير  16و 14
واحدي روي شاخص بورس گذاشتند.

توليد نفت عراق به باالترين رقم
در  33سال اخير رسيد

ف�ارس :وزير نفت عراق تاكيد كرد ميزان توليد
نفت اين كش��ور به بيش از س��ه ميليون بشكه در
روز رس��يد كه باالترين رقم طي  33سال گذشته
است .به گزارش بلومبرگ عبدالكريم لعيبي تصريح
كرد افزايش توليد نفت عراق به بيش از سه ميليون
بشكه در روز در  33سال اخير بيسابقه بوده است.

رييس شوراي اصناف :دولت يك ريال هم در هدفمندي به اصناف نداد
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت :آمار و اطالعات دقيقي براي تحليل واقعي اقتصاد نداريم
ش�رق :در دومي��ن همانديش��ي دول��ت و بخش
خصوصي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي
يارانهها ،بيشتر صحبتها پيرامون گاليهها از عدم
اج��راي وعدههاي گام اول و نبود سياس��تهاي
حمايتي از بخشهاي توليدي و توزيعي معطوف
ش��د و تنه��ا چيزي كه نب��ود ،همانديش��ي بود.
گاليههايي كه با مطرح شدن رفتار دولت با اصناف
و پرداخت نشدن حتي يك ريال از منابع حمايتي
وعده داده شده همراه شد و رييس شوراي اصناف
ب��ا كناي��ه از بيبديل بودن هم��كاري اصناف در
مرحله اول قانون س��خن گف��ت و تاكيد كرد :در
راه اجراي اين قانون اصناف تمامي مش��كالت را
تحمل كردهاند .قاس��م نودهفراهاني گفت :دولت
در فاز اول هدفمندي يارانهها حتي يك ريال هم
براي اصناف هزينه نكرده اس��ت .به ما بارها قول
دادهاند كه بسته حمايتي را ميدهند اما هيچ چيز
دست ما را نگرفته است .رييس شوراي اصناف با
بيان اينكه تعهدات قانون هدفمندي براي اصناف
تحقق پيدا نكرده است ،اظهار داشت :اگر بخواهيم
وارد فاز دوم ش��ويم باید از توليد حمايت كنيم تا
بتوانند با بازس��ازي ماشينآالت كاالي با كيفيت
و قاب��ل رقابت به ب��ازار عرضه كنند .وي اف��زود :اصناف همواره
در راس��تاي نظام ،انقالب و دولت بودهاند اما برخي وزارتخانهها
هستند كه با اصناف بدرفتاري ميكنند .اينها اصناف را ميكوبند
تا اصناف دلسرد شوند .در چنين فضايي نبايد برخي وزارتخانهها
با اصناف بدرفتاري كنند .اما نودهفراهاني در اين همايش تنها از
مشكلهايي سخن گفت كه اصناف توليدي و توزيعي به دنبال
اجراي قانون هدفمندس��ازي يارانهها با آن مواجه شدهاند و هيچ
صحبتي مبني بر آمادگي اين قش��ر ب��راي اجراي فاز دوم قانون
به ميان نياورد.
آمار و اطالعات نداريم
در ادامه اين همايش معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت،
معدن و تجارت نيز لب به اعتراف گشود و از نبود آمار و اطالعات
دقيق براي تحليل واقعي اقتصاد كش��ور سخن گفت .نبود آمار
و اطالعات دقيق نكتهاي اس��ت كه كارشناسان و فعاالن بخش
خصوصي همواره به آن اش��اره كردهاند و با اس��تناد به اين مهم
اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايطي كه هنوز آماري از شرايط
اقتصادي و نتايج اجراي فاز نخس��ت هدفمن��دي وجود ندارد را

غيرمنطقي ميدانند .محمدعلي ضيغمي اما در آس��تانه اجراي
ف��از دوم هدفمندي با اعتراف به اين مهم گفت :آمار و اطالعات
دقيق پايه تحليلهاي واقعي از اقتصاد كش��ور اس��ت اما در اين
بخش با مشكالتي مواجه هستيم .ضيغمي در ادامه ضمن اعالم
اين مطلب گف��ت :براي انجام تصميمگيريهاي بهتر در اجراي
قانون هدفمندسازي يارانهها نيازمند تحليلهاي واقعي از شرايط
و اوضاع و احوال اقتصادي هس��تيم كه پايه اين تحليلها آمار و
اطالع��ات درس��ت از بخشهاي توليدي و توزيع��ي و خدماتي
اس��ت .وي افزود :در بخ��ش آمار و اطالعات كه پايه تحليلهاي
كارشناسي در عرصه اقتصاد است ،در حال حاضر مشكالتي وجود
دارد .ضيغمي با بيان اينكه در كارگروه حل مشكلهاي اصناف،
معضالت موجود مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد ،خاطرنشان
كرد :توجه به زيرساختهاي تجاري ،عدم تداخل صنفي و ورود
دس��تگاهها به امور اجرايي از جمله پيشبينيهايي است كه در
فاز دوم هدفمندسازي يارانهها بايد مورد توجه قرار گيرند .معاون
بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان كرد:
در واحدهاي توليدي و صنفي هزينههايي به بخشهاي توليدي

رييسجمهور :نيروگاهها را به بانكها بفروشید

افزوده شده كه در قالب سياستهاي حمايتي جبران خواهد شد.
اجراي فاز دوم به رغم آماده نبودن توليد و اصناف
در اين همايش كه قرار بود همانديشي ميان اصناف و مسووالن
وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت گيرد رييس شوراي اصناف
تنها به اعتراض بسنده كرد و وزير نيز بيتوجه به موارد ياد شده از
آغاز ذخيرهسازي فاز دوم و تعيين قيمت حاملهاي انرژي سخن
گفت .مهدي غضنفري در اين همايش نيز همچون همايش برگزار
ش��ده با صنعتيها تنها به دادن وعده مبني بر عملياتي ش��دن
بستههاي حمايتي بس��نده كرد و پاسخي براي انتقادات رييس
شوراي اصناف نداشت .غضنفري گفت :قيمتگذاري حاملهاي
انرژي براي فاز دوم و در بخش صنعت با جلساتي كه فاطمي امين
و آقاي فرزين داش��تهاند تعيين شده است .وزير صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد :ذخيرهسازي براي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها
آغاز شده است و پنج كاالي اساسي برنج ،روغن ،شكر ،گوشت قرمز
و مرغ در اولويت ذخيرهسازيها قرار دارد .اين طور به نظر ميرسد
برگزاري چنين همايشهايي تنها مصرف رسانهاي داشته و فاقد
خروجي مشخصي است چراكه در همايش نخست كه با صنعتيها

حق انتخاب براي مشتريان پيشفروشهاي بانك مركزي

سكه ميخواهيد يا اوراق مشاركت؟

حقشناس :بانكها بنگاهدار نيستند
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دالر آمريكا

شرق :بعد از اختصاص منابع بانكي به طرحهاي مورد نظر دولت،
اي��ن بار نوبت به بدهي دولت به پيمانكاران خرد وزارتخانه نيرو
رسيد كه از طريق منابع بانكي تسويه شوند .وزارت نيرو براساس
ظرفيته��اي مواد  35 ،33و  36بودجه س��الجاري داراييها و
اموال مازاد خود را شناسايي كرده و ميخواهد با طلبكاران خود
تسويهحساب كند .اين وزارتخانه توانسته با واگذاري نيروگاه به
شركت مپنا و قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا بدهي خود را تسويه
كند اما با اين وجود هنوز موفق به پرداخت بدهيهاي پيمانكاران
كوچك كه حدود 1300ميليارد تومان است ،نشده .اين وزارتخانه
به دنبال اين اس��ت كه بدهي خود به پيمانكاران كوچك را نيز
بپردازد اما از آنجايي كه اين پيمانكاران خرد هستند ،نميتوانند
مانند دو گروه قبل از طريق خريد نيروگاه طلب خود را از وزارت
ني��رو وصول كنند زيرا چنين توان مالياي ندارند .مجيد نامجو،
وزي��ر نيرو در گفتوگ��و با مهر از اين معض�لات گفته و اينكه
رييسجمهوري با تعريف تكليف جديدي براي بانكها به دنبال
تسويه بدهيهاي اين وزارتخانه است .او ميگويد« :طي مذاكرهاي
با رييسجمهوري ،او دستور داد با بانكها براي خريد نيروگاهها
وارد عمل ش��وند و با اس��تفاده از قيم��ت نيروگاهها ،مطالبات
پيمانكاران خرد را بپردازند و به عبارتي ،بانكها از طريق خريد
نيروگاهها مطالبات پيمانكاران خرد وزارت نيرو را بپردازند و اين
كار طبق يك مكانيزم جديدي قابل اجراس��ت».وي ميافزايد:
«البته براي اجراي اين دس��تور الزم است تا مذاكراتي با بانكها
انجام شود و نشستهايي براي عملياتي شدن آن داشته باشيم .به
صورت كلي ،با استفاده از ظرفيتهاي جديد بودجه در حال رفع
مشكل پرداخت مطالبات پيمانكاران خرد هستيم».اين راهكار
كه قرار اس��ت بهزودي در دس��تور كار بانكها قرار گيرد اولين
راهكار مربوطه نبود بلكه پيشتر راهكارهاي ديگري مطرح شده
كه گويا مورد استقبال قرار نگرفته است .براي نمونه او پيشتر به
پيمان��كاران و طلبكاران خرد وزارت نيرو پيش��نهاد داده كه «از
طريق سنديكاي برق يك ظرفيتسازي براي دريافت مطالبات
خود انجام دهند .پيمان��كاران خرد ميتوانند يكي از نيروگاهها
را ب��ه عنوان مطالبات خ��رد از وزارت نيرو بگيرند و منافع آن را
بابت تسويه مطالبات خود استفاده كنند ،البته اين موضوع نيز
بنا به داليلي عملياتي نشد».نامجو همچنين تاكيد كرده است:

برگزار ش��د نيز بهرغم گاليههاي مطرح شده از
طرف بخش خصوصي و توليد كش��ور و بحراني
دانس��تن اين حوزه ،دولتيها با اع�لام آمادگي
صنعت براي اجراي فاز دوم همايش ياد ش��ده را
مثمرثمردانستند.
فاز دوم ،شايد تابستان
دول��ت در حالي ب��ر طبل اجراي ف��از دوم
هدفمندي ميكوبد كه آماده نبودن شرايط براي
اجراي فاز دوم هدفمندي مجلس��يها را به اين
نتيجه رس��اند كه با يك فوريت طرحي موافقت
كنند كه در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه
داده ميشود تا سقف  22هزار ميليارد تومان در
چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 90
ب��راي دو ماه اول س��ال  91از خزان��ه دريافت و
پرداخت كند و در اجراي قانون هدفمند كردن
يارانهها براي س��ه ماهه سال  1391معادل سه
ماه پاياني سال  1390عمل كند .مجلس اجازه
اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي را به دولت
نميدهد .از طرفي عضو هيات رييس��ه مجلس
شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مجلس با اجراي
شتابزده فاز دوم هدفمندي يارانهها مخالف است،
افزود :نگاه مجلس به بحث افزايش مبلغ يارانهها نگاهي كارشناسي
اس��ت و به دولت نيز اجازه اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي را
نخواهد داد .جهانبخش محبينيا گفت :طرح هدفمندي يارانهها
با گذشت يك سال از عمرش دستاوردهاي خوبی داشته است اما
در اين ميان نيز بايد بر ضرورت اجراي اصل قانون مصوب مجلس
و دوري از برداشتهاي سليقهاي تاكيد كرد .نماينده مياندوآب،
شاهيندژ و تكاب درباره بحث يارانهها و افزايش مبلغ آن در فاز
دوم هدفمندي يارانهها تاكيد كرد :نگاه مجلس به بحث افزايش
مبلغ يارانهها نگاهي كارشناسانه است و مجلس در اين خصوص
اهل احتياط اس��ت و به دولت نيز اجازه اجراي شتابزده فاز دوم
هدفمندي را نخواهد داد .عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با
تاكيد بر اينكه دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا كند ،افزود:
قانونگذار از تدوين قانون هدفمندي يارانهها اهدافي داشته است
و دولت بايد اين قانون را به شكل صحيح و با شيب قانوني آن اجرا
كند تا اهداف قانونگذار در جامعه محقق ش��ود .وي تاكيد كرد:
افزايش يارانه نقدي بايد با اجازه مجلس باشد و دولت بايد منابع
اين كار و جزييات آن را براي مجلس روشن كند.
عکس :فارس

پاسخ دولت به عدم واريز
چهار ميليارد دالر درآمد نفتي به خزانه

خبر

نشستي كه «همانديشي » نداشت

احتمال ضرب سكه هزار توماني
در سال 92

ايسنا :مديركل سازمان توليد اسكناس و مسكوك
بانك مركزي از انتش��ار چك پولهاي  50هزار توماني
جدي��د در نيمه س��ال آينده خب��ر داد و گف��ت:اين
اس��كناسها با طرح جديد و قط��ع جديد كه احتماال
به اندازه اس��كناسهاي مورد نظر در طرح اصالح پول
ملي است ،در ماههاي چهارم يا پنجم سال آينده منتشر
ميشود .مجيد صنيعي با اشاره به اينكه چاپ اسكناس
در سالجاري  55درصد نسبت به سال گذشته افزايش
يافته اس��ت ،گفت :در س��ال  89تع��داد 500ميليون
قطعه اسكناس فرسوده جمعآوري شد اما اين رقم در
س��الجاري به بيش از يكميليارد قطعه رسيده است
و وضعيت اس��كناسهاي فرس��وده ريز در سال آينده
ساماندهي ميش��ود .وي درباره طرح اصالح پول ملي
ني��ز گفت:مقررات و آييننامههاي مربوط به اين طرح
به تصويب رس��يده و موارد اجرايي آن پيشرفت خوبي
داشته است ،بنابراين براي اجراي طرح مشكلي وجود
ندارد .مديركل سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك
مركزي با بيان اينكه چند گروه از اس��كناس و سكه به
اين منظور طراحي ش��ده اس��ت ،گفت :در صورتي كه
مجوز الزم براي انتشار اسكناس و سكه درشت دريافت
شود ،ممكن است شروع اجراي طرح اصالح پول ملي
به تعويق هم بيفتد .صنيعي همچنين از احتمال ضرب
سكه هزار توماني در سال  92خبر داد و گفت :ميتوانيم
اس��كناسهاي درشتتر نيز منتش��ر كنيم اما اين كار
منوط به دريافت مجوز است.

سال نهم     شماره 1483

سنديكاي برق از اين طريق ميتواند اعتمادسازي كند و با گرفتن
وكالت از پيمانكاران برقي مطالبات پيمانكاران خرد را نيز دريافت
كنند و اين يكي از راههاي خوبي است كه وجود دارد.
بانكها به جاي بنگاهداري ،بانكداري كنند
اين راهكار كه به گفته كارشناسان در نوع خود بينظير است براي
اولين بار اس��ت كه مطرح ميشود و تكليف جديدي را بر عهده
بانكها ميگذارد كه با كاركرد اصلي آنها در تضاد اس��ت .هادي
حق ش��ناس ،نماينده دور هفتم مجلس در گفتوگو با شرق از
ناكارآمدي اين تصميم ميگويد كه بهتر است در دستور كار دولت
قرار نگيرد« :در بودجههاي سنواتي به دولت اجازه داده شده تا از
طريق واگذاري شركتها و امالك مازاد نسبت به تسويه بدهي
خود اقدام كند .اين رويه طي پنج س��ال گذشته در دستور كار
دولت بوده تا اينكه نوبت به وزارت نيرو رسيد تا بدهيهاي خود را
به طلبكاران بپردازد .تا پيش از اين بدهي سازمان تامين اجتماعي
از طريق واگذاري امالك و اموال مازاد پرداخته شد و مشكلي هم
پيش نيامد اما واگذاري نيروگاه به بانكها براي تس��ويه بدهي
موضوع جديدي اس��ت كه نادرست به نظر ميرسد زيرا بانكها
بنگاهداري نكردهاند .گرچه بانكها شركتهاي سرمايهگذاري در
زير مجموعه خود دارند كه در سازمان بورس هم پذيرفته شدهاند
ب��ا اين حال واگذاري نيروگاهها ب��ه بانكها بهرهوري ،كيفيت و
كميت اين نيروگاهها را كاهش ميدهد زيرا بانكها تجربهاي در
اين زمينه ندارد ».او در تشريح اين موضوع ميافزايد« :بهتر است
دولت براي عملي كردن اهداف اصل  44قانون اساسي سازوكاري
در پيش گيرد كه اين نيروگاهها را به خود پيمانكاراني كه از دولت
طلب دارند واگذار كند زيرا آنان فعاالن و متخصصان اين بخش
هستند كه بهتر از بانكها ميتوانند نيروگاهها را اداره كنند .اگر
اينان در قالب سنديكا وارد عمل شوند دولت ميتواند بانكها را
مكلف كند به پيمانكاران طلبكار از دولت تسهيالت ارايه دهند
تا توان مالي آنها براي خريد نيروگاه افزايش يابد».حقشناس نيز
مانند ساير كارشناسان معتقد است ،بانكها بايد بانكداري كرده و
به وظيفه اصلي خود در بازار پولي كشور عمل كنند .آنان بايد به
دنبال مشترياني باشند تا حداكثر استفاده را از تسهيالت دريافتي
ببرند .در صورتي كه بانكها بنگاهداري كنند به ش��ريك بخش
خصوصي تبديل شده و سهم آنان را در اقتصاد كاهش ميدهند.

قيمت
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-50

لير تركيه

1120

-10

يك اونس طال

ش�رق :ديروز س��كه در مدار ثبات حركت ك��رد ،با اينهمه
پسلرزه تازهترين خبرها از تحويل پيشفروش سكه به رينگ
معامالت آتي رسيد و پيشبيني قيمت معاملهگران را افزايش
داد .از روزي ك��ه بانك مركزي پيشفروش س��كهها را براي
تحويل در س��ال  ۹۱آغاز كرد بس��ياري از فعاالن بازار بر اين
باور بودند كه اگر مشتريهاي اين پيشفروشها افزايش يابد،
بعيد به نظر ميرسد فروشنده بتواند وفاي به عهد كند و در
موعد مقرر سكهها را به دست صاحبانش برساند .اين احتمال
در ادامه با افزايش ميزان پيشفروشها تقويت شد و باالخره
هم بانك مركزي زمان سررس��يد را اول از چهار ماه به شش
ماه رس��اند بعد اين مدت را تا هشت ماه باال برد و دست آخر
هم آن را  ۹ماهه كرد البته با اين توضيح كه قيمتها دست
نخورده باقي ماند و در حوالي  ۶۰۰هزار تومان تثبيت ش��د.
همين موضوع هم باعث شد اين پرسش مطرح شود كه اگر
دولت انتظار دارد با پيشفروش س��كه و آغاز تحويل آنها به
تدريج قيمتها كاهش يابد ،چرا قيمت سكه براي تحويل در
ماههاي تابس��تاني هيچ تفاوتي با بهار ندارد و كاهش نيافته
اس��ت؟ با اين اوصاف و اعالم پيشفروش بيش از  ۹ميليون
قطعه سكه عجيب نبود كه اهالي بازار به اين نتيجه برسند كه
طرح جديد بانك مركزي مانند عرضههاي ارزانش در بهترين
ش��رايط اثري زودگذر دارد و در نهايت با توجه به پيش بودن
تقاضا از عرضه و حركت صعودي قيمتهاي جهاني ،از ارزش
س��كه كاسته نخواهد شد .البته اين پيشبيني از نظر متولي
بازار يعني بانك مركزي مردود اس��ت .بانك مركزي در تمام
هفتههاي گذشته بارها تاكيد كرده كه خوشقول خواهد بود
و در س��ر رسيد تعيين ش��ده ،جنس فروخته شده را عينا به
دست خريدار خواهد رساند .به هر حال ديروز اولين نشانهها از
تحقق پيشبينيهاي بازار نمايان شد و مديركل ريالي و نشر
بانك مركزي گفت كه احتماال در زمان تحويل در كنار سكه،
خريداران حق انتخاب اوراق مش��اركت را هم خواهند داشت.
البته به گفته كمرهاي اين سياست براي پوشش زيان احتمالي
خريداران از افت شديد قيمتها در آينده اتخاذ شده است!
نگران افت قيمتها هستيم!
كمرهاي اظهار داش��ت :بانك مرك��زي االن نگراني دارد
ك��ه اگر در يك ماه چهار ميليون و  200هزار س��كه تحويل
خريداران دهد ،درصورت كاهش قيمت س��كه برخي از افراد
دچار ضرر و زيان شوند .وي افزود :براي اينكه نگراني مذكور

 1681دالر  -25دالر

برطرف شود ،بانك مركزي به راهكارهاي مختلفي فكر كرده
اس��ت كه از جمله آنها اين ب��وده كه ثبتنامكنندگان حتما
سودي را داشته باش��ند .مديركل ريالي و نشر بانك مركزي
ادامه داد:براي اينكه ثبتنامكنندگان سودي را از اين محل به
دست بياورند ميتوان راهكارهاي مختلفي را در نظر گرفت؛ به
عنوان نمونه اين اختيار باشد تا افرادي كه ديدند قيمت سكه
پايين آمده يا سود مورد انتظار را ندارد ،اين سكهها را به اوراق
تبديل كنند تا هم سود سرمايهگذاري را داشته باشد و هم از
اين ريسك در امان باشد.
بازار ارز
در چهارراه استانبول هم ديروز سكوت كماكان برقرار بود
و قيمتها تغيير چندان��ي را تجربه نكرد ،با اينهمه احتماال
مهمترين اتفاق اين روزها حذف دانش��جويان از مشموالن ارز
دولتي اس��ت .تقريبا از روزي كه ش��رايط براي پرداخت ارز به
قیمت دولتي سختتر شد ،دانش��جويان اولين معترضان به
تبعات آن بودند چون عمال در شمار مشموالن قرار نميگرفتند
هر چند كه بر اساس قانون در جمع آنها قرار داشتند .از چند
روز پيش اما اين موضوع خبرسازتر از هميشه بود .مهر هم در
اين خصوص گزارش داد كه برخي بانكها در حالي از پرداخت
ارز دانشجويي خودداري ميكنند كه به تامين ارز دانشجويان
مكلف شدهاند .در عين حال ،سكوت محض بانك مركزي براي
پاسخگويي درباره عدم اجراي اين بخشنامه توسط بانكها بر
ابهامات موجود افزوده است .با اين حال ،بررسيها حكايت از
آن دارد كه تشكيل كميته پنج نفره ارزي در دولت (متشكل از
سيدشمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي ،مهدي
غضنفري وزير صنعت ،معدن و تجارت ،مصطفي محمد نجار
وزير كش��ور ،حجتاالس�لام حيدر مصلحي وزير اطالعات و
محمود بهمني رييسكل بانك مركزي) و موازيكاري فعاليت
اين كميته با وظايف بانك مركزي منجر به بالتكليفي تامين
ارز دانشجويان توسط بانكها شده است .اما جداي اينكه اين
وضعيت چه تبعاتي براي دانش��جويان مقيم خارج از كش��ور
به دنبال خواهد داش��ت بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه
اگ��ر اين گروه از متقاضيان ارز نتوانند به قيمت مصوب بانك
مركزي ،ارز دريافت كنند به ناچار راهي بازار ارز خواهند ش��د
و كفه تقاضا را باز هم سنگينتر خواهند كرد و به اين ترتيب
عجيب نيست اگر ادامه شرايط فعلي موج جديدي از افزايش
قيمت را به بازار بياورد.

سود  10ميليارد دالري ايران
از تحريم نفتي اروپا

فارس :تصميم غيرقانوني اتحاديه اروپا براي تحريم
نفت ايران تا ش��ش ماه ديگر ،موجب افزايش حدود
20دالري قيمت نفت ايران شد كه با فرض حفظ ارقام
كنوني قيمت نفت ،درآمد نفت ايران طي اين ش��ش
ماه حداقل  10ميليارد دالر افزايش مييابد.

دستگيري متهمان پرونده
كالهبرداري 200ميليارد توماني

مهر :در جلس��ه س��تاد هماهنگي مبارزه با مفاسد
اقتصادي كه به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار
شد ،اعضاي اين ستاد اظهار اميدواري كردند قوهقضاييه
با دقت ،سرعت و قاطعيت ،متهمان پرونده كالهبرداري
200ميلي��ارد توماني از قريب ب��ه  170هزار نفر از مردم
ش��ريف اس��تان خوزس��تان به ويژه مردم اه��واز كه در
سالهای  83و  84صورت گرفته است ،را مجازات و اموال
ب��ه غارت رفته مردم را به آنان بازگرداند .در اين جلس��ه
معاون اول رييسجمه��ور بر ضرورت پيگيري و جديت
هرچه بيش��تر براي وصول معوق��ات بانكي تاكيد كرد و
گفت :بانك مركزي و ديگ��ر بخشهاي مربوط موضوع
معوق��ات را با دقت پيگي��ري و پرونده بدهكاران كالن و
معوقات بانكي را دنبال كنند .محمدرضا رحيمي از بانك
مركزي خواست با ايجاد محدوديت بيش از پيش در ارايه
خدمات بانكي به مش��تريان بدحساب و بدهكاران كالن
به نظام بانكي كش��ور ،براي وصول معوقات بانكي كه در
واقع سرمايه ملي است ،اقدام كنند .در اين جلسه ،بانك
مركزي گزارشي از بدهكاران اصلي به نظام بانكي كشور،
رقم معوقات بانكي و اقدامات و برنامهريزيهاي انجام شده
درخصوص وصول اين معوقات ارايه كرد.

قيمت نفت در بازارهاي جهاني
افزايش يافت

فارس :به دنبال ادامه نگرانيها در مورد عرضه نفت و
تحت تاثير سياست تحريم ايران قيمت نفت در بازارهاي
جهاني افزايش يافت .به گزارش پايگاه اينترنتي بلومبرگ
بازار جهاني انرژي به شدت نگران كاهش عرضه و صادرات
نفت ايران است .اين مساله ميتواند موجب رشد فزاينده
قيمت نفت و كاهش رشد اقتصادي جهان شود .براساس
اين گزارش ،اظهارات خصمانه باراك اوباما رييسجمهور
آمريكا و نخستوزير اسراييل بر ضدايران نيز تاثير زيادي
بر افزايش قيمت نفت داشته است .بانك مركزي استراليا
نيز هش��دار داد روند رشد و رونق اقتصاد جهاني امسال
به ش��دت كند خواهد بود .وزارت دارايي كره جنوبي نيز
اعالم كرد افزايش قيمت نفت بيش��ك موجب كاهش
رشد اقتصادي اين كشور در سال  2012خواهد شد .اين
گزارش حاكي است قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا
در بازار نيويورك براي تحويل در ماه آوريل با چهار سنت
افزايش به بيش از 106/76دالر رس��يده اس��ت .قيمت
نفت روز گذشته نيز با دو سنت افزايش به 106/72دالر
رس��يده بود .قيمت نفت طي هفته گذشته  2/8درصد
كاهش يافته بود ولي نسبت به مدت مشابه سال قبل با
رشد  1/3درصدي روبهرو است .در بازار لندن نيز قيمت
هر بشكه نفت برنت درياي ش��مال براي تحويل در ماه
آوريل با  19سنت كاهش به كمتر از 123/61دالر رسيده
است .اختالف قيمت نفت برنت و نفت آمريكا به بيش از
16/85دالر رس��يده است .كن هاسگاوا كارشناس ارشد
اقتصادي تاكيد كرد در صورت حمله رژيم صهيونيستي
به تاسيسات هستهاي ايران قيمت نفت به راحتي بيش از
 10تا  20دالر در هر بشكه افزايش خواهد يافت.
منابع اروپايي خبر دادند

مذاكره ايران با هند و روسيه براي
واردات گندم

فارس :منابع آگاه اروپايي از مذاكرات ايران با روسيه و
هند براي خريد صدها هزار تن گندم از اين دو كشور خبر
دادند .به گزارش رويترز تجار اروپايي اعالم كردند شركت
بازرگاني دولتي ايران موسوم به جيتيسي به مذاكرات
خود با روسيه و هند براي خريد هزاران تن گندم بيشتر
ادامه ميدهد .بر اس��اس اين گ��زارش يك تاجر اروپايي
در اينباره تاكيد كرد به نظر ميرس��د طي هفته جاري
قراردادهاي جديدي بين ايران و كشورهاي روسيه و هند
به امضا خواهد رس��يد .به سختي ميتوان ميزان گندم
خريداري ش��ده از سوي ايران را تخمين زد ولي اين رقم
بيش از صدها هزار تن خواهد بود .بر اين اساس ايران اول
ماه مارس محموله  120هزار تن گندم از آمريكا خريداري
كرده است .طي ماه گذشته نيز ايران بيش از سهميليون
تن گندم از بازارهاي بينالمللي خريداري كرده اس��ت.
ايران به تازگي خواس��تار خريد يكميليون تن گندم از
پاكستان به صورت مبادله پاياپاي شده است .ايران پيش
از اي��ن نيز دوميليون تن گندم از روس��يه ،آلمان ،كانادا،
برزيل و استراليا خريداري كرده است .يك مقام آگاه ديگر
نيز تصريح كرد به نظر ميرس��د بانكهاي روسيه براي
انجام مبادالت تجاري ب��ا ايران در زمينه صادرات گندم
و انجام مبادالت مالي اين قرارداد به روبل آمادگي دارند.
البته ايران تمايل خود را براي واردات گندم از روسيه به
صورت مبادله پاياپاي اعالم كرده است.

