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همتی: نسبت به سرمایه گذاری 
در بازار ارز هشدار داده بودم

توسعه ایرانی-  رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
بازار ارز در حال مدیریت است و طی روزهای آینده 
به ســمت ایجاد ثبات در بازار پیش خواهیم رفت. 
عبدالناصر همتی، مسائلی همچون نوسانات بازار 
ارز، تجارت خارجی، ذخائر ارزی کشور و حفظ ارزش 
پول ملی و کاالهای مانده در گمرک را از دغدغه های 
اصلی نمایندگان در این نشســت خواند و افزود: به 
نمایندگان توضیح دادم که با دســتور آقای رئیس 
جمهور، تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد گمرک و 
وزارت صمت هرچه سریعتر کاالهای اساسی، مواد 
اولیه و کاالهای مورد نیاز کارخانه ها ترخیص کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه من 
چندی پیش هم نسبت به غیر واقعی بودن قیمت 
ارز و ریسک های این بازار به سرمایه گذاران این بازار 
هشدار دادم، گفت: مردم دیدند که قیمت ارزهای 
خارجی کمی کاهش یافت و من فکر می کنم طی 
روزهای آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت و بازار 

ارز به سمت ثبات خواهد رفت.
    

نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد 
تومان گذشت 

توسعه ایرانی - طبق اطالعات منتشر شده 
از بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی در پایان 
شهریور امســال، نقدینگی در این زمان از ۲۸۹۵ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده اســت. گزیده آمار 
اقتصادی بانک مرکزی از پایان شهریورماه امسال 
نشان می دهد، نقدینگی در این زمان از ۲۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۸۹۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده است.   طبق این گزارش، سهم پول و 
شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۶۰۰ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد و ۲ هزار و ۹۵۱ و ۱۹۰  میلیارد تومان 
که هر یک نسبت به شهریور  پارســال ۸۰.۲ و ۲۸ 

درصد افزایش یافته است.  
    

بدهی خارجی کشور۹ میلیارد و 
۲۷۵ میلیون دالر اعالم شد

توسعه ایرانی - میــزان بدهی های خارجی 
کشور در پایان شهریور امسال به ۹ میلیارد و ۲۷۵ 
میلیون دالر رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی 
میزان بدهی های خارجی کشور براساس سررسید 
اولیه بدهی ها در پایان شهریورماه امسال معادل ۹ 
میلیارد و ۲۷۵ میلیون دالر  است که هفت میلیارد 
و ۴۸ میلیــون دالر آن را بدهی هــای بلند مدت و 
میان مدت تشکیل می دهد.  همچنین، معادل یک 
میلیارد و ۹۲۷ میلیون دالر از این میزان بدهی نیز به 
بدهی های کوتاه مدت مربوط اســت. عالوه براین، 
بدهی های خارجی ایران براساس یورو نیز معادل 
هفت میلیارد و ۸۱۳ میلیون یورو اســت که شش 
میلیارد و ۱۹۰ میلیون یورو از آن بدهی های بلند 
مدت و میان مدت و یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون یورو 

آن نیز بدهی های بلند مدت است.
    

تقاضای خرید لوازم خانگی 
نصف شد

ایلنا- رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: بازار 
لوازم خانگی راکد است، آنقدر قیمت ها باال است که 
خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند و خرید 
و فروشی انجام نمی شــود. در یک تا دو ماه گذشته 
حدود ۵۰ درصد کاهش تقاضای خرید لوازم خانگی 
داشتیم. اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی 
در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: بازار 
لوازم خانگی راکد اســت، آنقدر قیمت ها باال است 
که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند، از 
همین روی خرید و فروشی انجام نمی شود. در یک تا 
دو ماه گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش تقاضای خرید 
لوازم خانگی داشتیم. وی با اشــاره به افزایش آمار 
تعمیرات لوازم خانگی تصریح کرد: تمایل به خرید 
کاالهای دست دوم نیز باال نرفته است اما تعمیرات 
دستگاه های خانگی در این مدت حداقل بین ۳۰ تا 

۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

ماجرای کاالهای اساسی رسوبی در 
گمرکات حاال به نقطه بحرانی رسیده 
است. در حالی که بانک مرکزی و گمرک 
در چند روز گذشــته بر ســر ماجرای 
برنج های رسوبی درگیر جدالی رسانه ای 
شدند و از پس اطالعیه ها و گزارش های 
رسمی با یکدیگر صحبت کردند؛ جالل 
محمودزاده، نایب رئیس کمیســیون 
کشاورزی مجلس اعالم کرد که مقدار 
زیادی گوشت در گمرکات کشور فاسد 

شده است. 
 فساد کاالهای اساسی در گمرکات 
داستان جدیدی نیست. پیش تر بسیاری 
از مسئوالن و کارشناسان و فعاالن صنفی 
به طوالنی شدن پروسه ترخیص کاال به 
دلیل نبود ارز یا کندی روند تخصیص 
ارز هشــدار داده بودند و حاال این اتفاق 

رخ داده است. 

بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای 
درخصوص چرایی رســوب ۲۰۰ هزار 
تن برنج در گمرکات اعالم کرد: »ستاد 
اقتصادی دولت، برنج را در سال جاری 
از ســبد کاالهای مشــمول ارز با نرخ 
ترجیحی خارج کرد و در گروه کاالهای 
اساسی با نرخ نیمایی قرار داد. بر همین 
اساس، در حال حاضر تمام برنج موجود 
در گمرکات کشــور کــه واردکننده 
متقاضی ارز با »نرخ نیمایی« باشــد، 
بر اســاس فهرســت اعالمی »وزارت 
صمت«، دارای تخصیــص ارز از بانک 
مرکزی هســتند. لذا از ابتدای ســال 
جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دالر 
بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز 
شده است. با این وجود، برنج های رسوبی 
موضوع گزارش های چنــد روز اخیر، 
مربوط به مواردی است که واردکننده 
متقاضی ارز با نــرخ ترجیحی )۴۲۰۰ 
تومانی( است.در عین حال بانک مرکزی 

ترخیص درصدی از ســوی گمرک را 
عامل بروز این اتفــاق می داند، ادعایی 
که با پاســخ گمرک همراه شده است. 
از ســوی دیگر، مهرداد ارونقی، معاون 
فنی گمرک، در پاســخ به این اطالعیه 
گفته اســت: »بانک مرکزی به خوبی 
اطالعات این برنج هــا را در اختیار دارد 
و به خوبــی می داند میــزان برنج های 
رسوبی که صاحبان کاال، متقاضی ارز 
با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند 
۱۹،۷۱۳ تن متعلق به ۱۰ شرکت است. 
بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش 
از ۲۰۰ هــزار تن برنج مانــده در بنادر 
و گمرکات کشــور به ۱۹ هزارتن کاال 
صحیح نیست و الزم اســت درباره این 
موضوع هم شفاف سازی شود. معاون 
فنی گمرک همچنیــن در واکنش به 
قســمت پایانی اطالعیه بانک مرکزی 
مبنی بــر اینکه »برخــالف مصوبات 
تعیین شده در مورد ترخیص درصدی 

کاالها و بدون توجه بــه نظرات و انجام 
اســتعالم های مرتبط از بانک مرکزی 
و»سامانه جامع تجارت« توسط گمرک، 
کاالها به صورت درصدی توسط گمرک 
ترخیص شده و شــرایط فعلی را برای 
کاالهای باقیمانده و وارد کنندگان رقم 
زده است«، اینگونه توضیح داده است: 
»اتفاقــا چون گمرک ایــران به انتظار 
صدور کد رهگیری بانک ننشسته و با 
اجرای دقیق مصوبات ابالغی نســبت 
به ترخیص درصدی کاالها تا حد امکان 
اقدام کرده، به جای رسوب و فساد ۵۰۰ 
هزار تن برنج، این رسوب به ۲۰۰ هزار تن 

رسیده است.«
 وقتی ارز نیست

 این اولین بار نیســت که کاالهای 
اساســی در گمرکات ایــران با چنین 
وضعیتی روبرو می شوند. فاسد شدن 
گوشت ها و اعالم احتمال فساد ۲۰۰ هزار 
تن برنج در حالــی رخ می دهد که بازار 
ایران در شرایطی نامتعارف با کمبودی 
جدی روبروست. نبود یا به عبارت بهتر 
کمبود روغــن در بــازار، گرانی برنج، 
گرانی گوشت، کمبود رب گوجه فرنگی، 
مشروط شدن فروش برخی کاالها در 
بازار به خرید برخــی کاالهای دیگر یا 
حتی فروش در احجام باال همگی نشان 
می دهد بازار ایران این روزها جز تورم با 
مشکالت دیگری نیز روبروست. اگر تا 
چندی پیش مقامات دولتی و اعضای 
ســتاد تنظیم بازار تاکید داشتند که 
رویی از تنظیم بازار در وفور کاالها قابل 
ردگیری است؛ اما امروز روشن است که 
ماجرای وفور جای خود را به کمبود داده 
و حاال بازار ایران توامان با گرانی و کمبود 

دست به گریبان است. 
 ماجرایی به نام ارز 4۲00 تومانی 

 هر چند هنوز هیچ مقام مسئولی به 
صورت جدی مسئولیت توزیع ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را نپذیرفته است و مقامات سابق 
و مقامات فعلی به صورت فردی مخالفت 
خود را با ادامه این روند و حتی تخصیص 
این ارز اعالم کرده اند؛ اما تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی با هدف پایین نگه داشتن 
بهای گوشــت و مرغ و برنج و روغن و ... 
همچنان در دستور کار قرار دارد. البته 
برنج از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج 
شده و همین امر زمینه را برای افزایش 
قابل توجه قیمت برنــج در بازار فراهم 
کرده اســت. رشــد باالی قیمت برنج 
خارجی سبب شده است برنج داخلی نیز 
با رشد باالتر قیمت روبرو شود و نتیجه 
این باشد که قیمت هر کیلو برنج معمولی 
با کیفیت متوســط به قیمتی حدود 
۳۰ هزار تومان در مغازه های ســطح 

شهر برسد. 
حاال اما با وجودی که ارز برنج از ارز 
رســمی ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی 
تغییر کرده اســت، همچنــان کندی 
در تخصیــص ارز مانع از آزادســازی و 

ترخیص برنج های انباری شده است. 
 بنا بر اطالعیه های متعدد مشخص 
شده که بیش از سه میلیون تن کاالی 
اساسی در گمرکات رسوب کرده است. 

مشکل کجاست؟
در حالی که این روزها بانک مرکزی 
کاهش قیمت ارز در بــازار را چون علم 
افتخار بر باالی سر برده است؛ اما ماجرای 
دپوی کاالها در گمرکات نشان می دهد 
ماجرای ارز در اقتصاد ایران پیچیده تر از 

گذشته است.
 در حالــی بانک مرکــزی از عرضه 
روزانــه ۷۰ میلیــون دالر ارز در بازار 
متشکل و بی مشــتری ماندن آن خبر 
می دهد که بررســی ها نشان می دهد 
کاالهای اساسی در عین کمبود و گرانی 
در بازارهای شهری و روستایی در حال 
فاسد شدن هستند. این ماجرا بی تردید 

مشــکالت متعددی را متوجه اقتصاد 
ایران می کند. 

 اگر مشــکلی در تامیــن ارز وجود 
ندارد و ذخایر ارزی ایران تکافوی نیازها 
را می دهد دلیلی بــرای کمبود یا نبود 
ارز بــرای ترخیص کاالهای اساســی 
جود ندارد. البته یکــی از تجار در این 
خصوص می گوید باید قبول کرد یک 
ســر ماجرای کمبود ارز برای ترخیص 
کاالها بــه ماجرای عدم پیوســتن به 
اف ای تی اف برمی گردد. به عبارت دیگر 
چون مــراودات بانکی ما قطع اســت، 
مشــکالتی را در این حوزه داریم. یکی 
از مهمترین مشــکالت این است که ما 
به ذخایر اسکناسی دسترسی داریم و 
می توانیم در داخل با عرضه اسکناس 
ارزی مشــکل را حل کنیم اما از سوی 
دیگر ترخیص این اقالم نیاز به حواله دارد 
و ما در این بخش با کمبود یا به عبارتی 

اختالل جدی مواجه هستیم. 
به نظــر می رســد بــازار ارز ایران 
نیازی جدی به تجدید ســاختار دارد 
بانــک مرکزی بــه جای تمرکــز بر ۵ 
درصد معامالت بازار که در فردوسی و 
سبزه میدان می گذرد، باید در مقیاسی 
بزرگتر برای حل بران برنامه ریزی کند. 

کاالهای اساسی به جای عرضه، در مبادی ورودی فاسد می شوند 

کمبود کاال در بازار و وفور فساد در گمرکات
کمبود روغن در بازار، گرانی 
برنج، گرانی گوشت، کمبود 
رب گوجه فرنگی، مشروط 

شدن فروش برخی کاالها در 
بازار به خرید برخی کاالهای 

دیگر یا حتی فروش در 
احجام باال همگی نشان 
می دهد بازار ایران این 

روزها جز تورم با مشکالت 
دیگری نیز روبروست

بعد از شش سال که جمعی از یارانه بگیر به هر دلیلی از لیست 
دریافت کنندگان جاماندند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه شد، 
دولت تکلیف قانون برای ثبت نام نیازمندان جامانده را اجرایی 
نکرد. اینکه مجلس مجددا مصوبه ای برای ثبت نام جاماندگان 
داشته مشخص نیست با کدام تضمین اجرایی است و می تواند 
بازهم فقط یک مصوبه روی کاغذ باشد که نه دولت به آن عمل 

کند و نه مجلس نظارت.
به گزارش ایسنا، به تازگی نمایندگان مجلس طرحی داشتند 
در رابطه با ثبت نام از جاماندگان یارانه؛ به گونه ای که مصوب 
کردند کسانی که نمی توانند یارانه بگیرند درخواست خود را 
ارائه کرده و با برقراری آزمون وســع در صورت داشتن شرایط 

مجددا یارانه دریافت کنند.

این مصوبه در حالی است که پیش از این بارها چنین مصوبه 
و تکلیفی در قانون بودجه وجود داشته اما نه دولت به آن عمل 

کرده و نه مجلس نظارت بر اجرای آن و مطالبه از دولت.
ماجرای افــراد جامانده از یارانه موضوع تازه ای نیســت و 
سال هاست افرادی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند اما در 
لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار ندارند و بارها خواستار 

دریافت شده اند، اما اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.
ماجرا از این قرار است که بعد از اینکه دولت نتوانست راهکار 
مناسبی برای غربالگری یارانه بگیران ایجاد و جمعیت بیش از 
۷۵ میلیون نفری را گزینش کند، در سال ۱۳۹۳ طرح ثبت نام 

مجدد متقاضیان را اجرایی کرد.
۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی بود که دولت به منظور 
ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشــخص و اولویت را 
بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. 
اما به هر صورت با توجه به مهلت یــک روزه برای هر خانواده و 
از سوی دیگر مشکالتی که در زمان برای ثبت نام اینترنتی در 
سراسر کشــور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم 
اطالع رســانی دقیق در مورد نحوه ثبت نام گروهای مختلف، 

 درنهایت گروه هایی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بار دیگر، با وجود درخواست هایی که برای دریافت یارانه وجود 
داشــت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال 
۱۳۹۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که مجلس 
در بند »د« تبصره )۲۰ (قانون بودجه ســال ۱۳۹۴ دولت را 
مکلف کرد از فروردین ماه نسبت به ثبت نام این گروه از طریق 
فرمانداری ها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد 
ولی از ورود جامانده ها به لیست سازمان هدفمندی یارانه ها 

خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید 
قرار گرفت و بر اساس بند)ط( تبصره)۱۴( دولت موظف شد 
پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبت نام افرادی که موفق 
به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده  بودند اقدام کند و 
پس از ثبت نام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. 
در عین حال که تاکید شده بود باید ثبت نام در فرمانداری ها 

انجام می شود.
اما در فاصله این سال ها دولت به تکلیف قانون بودجه عمل 
نکرد و پاسخ صریحی هم در این رابطه ارائه نکرده است. حتی در 

سال گذشته که موضوع ثبت نام برای متقاضیان دریافت کمک 
معیشتی مطرح شد، موضوع جاماندگان از یارانه مورد تاکید 
قرار گرفت و اعالم کرد که ثبت نامی برای آنها انجام نخواهد شد.

در حال حاضر حدود ۷۸ نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
دریافت می کنند و این در حالی است که جمع گسترده ای از 
افراد غیر نیازمند وجود دارد و با وجود تکلیف قانون بودجه طی 
سال های گذشته برای حذف افراد پردرآمد این اتفاق رخ نداده 
و همچنان افراد در دهک های باال در جمع یارانه بگیران حضور 
دارند و این در حالی است که جمعی از افراد نیازمند به دریافت 

یارانه نقدی امکان آن را ندارند.
این در حالی است که با تجربه های قبلی به نظر نمی رسد 
مجلس برای وعده ای که به متقاضیان داده تضمینی داشته باشد 

و ممکن است اقدامی در این رابطه صورت نگیرد.
در این حالت انتظار بر این است که مجلس در کنار مصوبات 
بر اجرای آن نیز نظارت داشته و پاسخگویی از سوی قانونگذار 
و مجری برای عدم اجرای تکلیف بودجه در سال های قبل در 
مورد حذف دهک های باال و عدم ثبت نام از نیازمندان وجود 

داشته باشد.

جاماندگان یارانه می توانند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند

خبر

سازمان برنامه و بودجه با خاطر نشان کردن 
اینکه »حساب خاص« نداریم، اعالم کرد: تمامی 
درآمدهای دولت از محل فروش نفت و ... همواره 
به حساب خزانه ریخته می شــود، از این رو طرح 
عناوینی همچون ایجاد خزانه دوم و ســوم برای 

دولت، ادعایی بی اساس بوده و است.
به گزارش توســعه ایرانی به نقل از ســازمان 
برنامه و بودجه دولت، سراسر قانون بودجه ۱۳۹۹ 
و ردیف های آن را که بگردیــد ردیفی به عنوان 
»حســاب خاص« نخواهید یافت، چرا که اساسا 
چنین ردیفی وجــود ندارد و ایــن عبارت صرفا 
یک عبارت مصطلح در میان دست اندرکاران امر 

بودجه است.
همانگونه که علی ربیعی سخنگوی دولت در 
آخرین نشست خبری خود عنوان کرده است این 

اصطالح، فقط یک بیان لفظی و مبتنی بر اولویت 
بندی اســت. هدف از بیان آن نیــز یعنی اجرای 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام که از منظر دولت 
دارای اولویت هستند و تا پایان سال ۹۹ به اتمام 

خواهند رسید.
ســازمان برنامه و بودجه خاطر نشــان کرده 
است: »این لفظ مربوط به برخی مصارف خاص 
حائز اولویت است و نه یک حساب خاص یا پوِل در 

اختیار نهاد ریاست جمهوری.«
علی حیدر نوری، رییس امور هماهنگی و تلفیق 
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
منشاء درآمد پرداخت های صورت گرفته از محل 
حساب خزانه، درآمد حاصل از فروش )صادرات( 
فرآورده های نفتی سال ۱۳۹۸ است، اعالم کرد: 
این درآمدها در سال ۹۹ تا کنون طی دو مرحله 

جمعا به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به حساب 
خزانه داری کل کشور واریز شده است.

به گفته وی، از مجموع ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
واریزی، مبلغ سه هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان برای 
تامین نقدینگی تخصیص طرح ها و ردیف های 
مصوب قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور 

اختصاص یافته است.
رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان 
برنامه و بودجه ادامه داد: اگرچه مبلغ ۱۲۰ میلیارد 
تومان برای احداث دانشــکده فناوری های نوین 
از میان مبلغ سه هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان مبلغ 
مذکور طی روزهای گذشته خبرساز شده است، 
اما جدول هزینه کرد این مبلغ، نشان می دهد که 
عمده این بودجه صرف مهــار آب های مرزی در 
مناطق گرمسیری و کمک به دانشگاه های علوم 

پزشکی جهت ارائه خدمات بیشتر به بیماران در 
دوره شیوع ویروس کرونا شده است.

وی اضافه کرد: عالوه بر این ۶۰۰ میلیارد تومان 

برای کارانه معوق پرستاران و ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبارات مقابله با کرونا نیز از همین منبع تامین 

شده است.

سازمان برنامه و بودجه؛

ادعای وجود »حساب خاص« و خزانه دوم و سوم برای دولت، بی اساس است


