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شورای پول و اعتبار تصویب کرد
راه اندازی سامانه رفع تعهد 
ارزی واردکنندگان به زودی

در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که به ریاست 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی تشــکیل شد، بنا 
به پیشنهاد بانک مرکزی و درجهت پیشگیری از 
سوء اســتفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات 
کاال به کشــور، راه اندازی ســامانه رفع تعهد ارزی 
واردکنندگان توسط بانک مرکزی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، طی سنوات گذشته برخی از 
سوء اســتفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی 
نســبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می کردند و 
در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کاال به کشــور وارد 
نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم 
به منظور ثبت فعالیت های واردکنندگان، امکان 
دسترسی بانک ها به عملکرد گذشته واردکنندگان 
فراهم نبود. وزارت صمــت و اتاق های بازرگانی که 
کارت بازرگانی برای اشــخاص صادر می کنند نیز 
اطالعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان 
نداشتند. با اجرای سامانه یاد شــده، ایفای تعهد 
واردکنندگان به عنوان یک شاخص اعتبارسنجی 
از ســوی بانک ها و وزارت صمت و سایر سازمان ها 
ارزیابی می شود که اشــخاص متخلف از دریافت 
خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند. 
بانک مرکزی اعالم کرد: در راســتای پیشگیری و 
مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه های 
فساد را خواهد بســت، همچنین بنا به اعالم بانک 
مرکزی عملکرد بانک هــا در این خصوص ارزیابی 
خواهد شد و با بانک هایی که مشتریان آنها بیشترین 
آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد 
خواهد شد. با دسترسی وزارت صمت به این سامانه 
امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد 
ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی 
نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به 

این سامانه اقدام الزم را به عمل خواهد آورد.
    

با قطع واردات بنزین عملی می شود
جلوگیری از خروج 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر از ایران 

راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
پرونده واردات بنزین را بست و ایران در تولید بنزین 
خودکفا شــد؛ این اتفاق در حالی افتــاد که قبل از 
خودکفایی در تولید بنزین، روزانه ۱۲ میلیون لیتر 

بنزین وارد می شد.
به گزارش ایسنا، کم تر از یک ماه پیش بود که با 
راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه خلیج فارس به تولید 
روزانه بنزین ایران، ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر اضافه شد 
و میزان تولید بنزین در این پاالیشگاه از ۳۰ میلیون 
لیتر به حدود ۴۵ میلیون لیتر در روز رسید. در این 
راســتا، علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی - اعالم کرد 
که میزان تولید بنزین در ایران به مرز ۱۰۵ میلیون 
لیتر در روز رســیده و واردات بنزین از مهرماه قطع 
شده است. این در حالی است که آمار و ارقام نشان 
می دهد اگر در ســال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ 
هیچ اقدامی در جهت افزایش تولید بنزین صورت 
نمی گرفت، باید دو میلیــارد لیتر واردات بنزین به 
ایران صورت می گرفت. متوسط واردات بنزین در 
سال گذشته، روزانه ۱۲.۶ میلیون لیتر بوده است. 
با فرض رشد مصرف هشت درصدی مصرف بنزین، 
اگر هیچ اقدامی در جهت افزایش تولید بنزین صورت 
نمی گرفت، در پنج ماه و نیم سال جاری )از اواسط مهر 
تا آخر اسفندماه( باید بیش از دو میلیارد لیتر بنزین 

وارد می کردیم.
هم چنین اگر بــرای واردات بیش از دو میلیارد 
لیتری بنزین نرخ ۵۰ سنتی در بازار فوب خلیج فارس 
در نظر گرفته شود، باید بیش از یک میلیارد دالر برای 
واردات بنزین طی ایــن مدت پرداخت می کردیم. 
از سوی دیگر، کل بنزین ســوپر مورد نیاز ایران نیز 
در پاالیشگاه شازند اراک تولید می شود و نیازی به 
واردات در این حوزه نیز وجود ندارد. بر اســاس این 
گزارش، متوسط میزان مصرف بنزین در نیمه دوم 

سال ۸۷ میلیون لیتر در روز بوده است.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی، روزنامه نگار

عرضه نفت در بورس انرژی امیدواری 
زیــادی ایجاد کــرد تا حضــور بخش 
خصوصی بتواند به فروش نوشــداروی 
حیاتی درآمد ایران در تحریم ها کمک 
کند، اما پانزدهم بهمــن در چهارمین 
عرضه یــک میلیون بشــکه نفت خام 
سبک شــرکت ملی نفت ایران، بازار 
فیزیکی رینگ بین الملل بورس انرژی 
برای دومین بار پیاپی بدون مشــتری 

ماند. 
در ایــن زمینه حتی مشــوق های 
نفتی بــورس برای بخــش خصوصی 
نیز نتوانست راه گشا باشــد، اما حسن 
بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
معتقد است که اگرچه ممکن است در 
ابتدای راه اقبال به خرید نفت خام توسط 
بخش خصوصی کم باشد، اما با استمرار 
عرضه می توان امیدوار بود که معامالت 

شرکت ملی نفت به بورس منتقل شود.
وی با اشــاره به اینکه در گذشته 
شــرایط عرضه نفت در بورس سخت 
بود، گفت: یکــی از مــواردی که در 
عرضه های قبلی وجود داشت این بود 
که کف خرید ۵۰۰ هزار بشکه در نظر 
گرفته شده بود که باعث کاهش انگیزه 
برای بخش خصوصی می شــد. مورد 
دیگر بحث تامین ارزی بــود که این 
دو موضوع دست به دست هم می داد 
تا در گذشته استقبالی از عرضه نفت 
در بورس نشــود، اما اکنون با توجه به 
شــرایط جدید که کف خرید را به ۳۵ 
هزار بشکه رسانده اند، انتظار می رود 
بخش خصوصی با انگیزه بیشــتری 

وارد شود.

فقدان خط اعتباری برای خرید 
و فروش نفت مهمترین  مانع حضور 

بخش خصوصی 
تحلیل گــران حوزه انــرژی بر این 
باورند که دلیل فروش نرفتن نفت خام 
در بورس به دلیــل محدودیت هایی از 
جمله فقدان خط اعتباری برای خرید 
و فروش نفت است. بررســی سازوکار 
بورس هــا در این زمینه در دنیا نشــان 
می دهد که عمومــا بخش های دولتی 
وارد بورس نمی شــوند و در این زمینه 
همیشه اشــخاص حقیقی و حقوقی 
بخش خصوصی برای ورود به بورس اعالم 
آمادگی می کنند، اما زیرســاخت های 
الزم برای به ثمر نشستن این امر در مورد 
بورس نفت ایران هنوز بستر الزم را برای 
ورود بخش خصوصی مهیا نکرده است. به 
عبارت دیگر هنوز اعتماد الزم بین فعاالن 
بخش خصوصی و اداره کنندگان بورس 
و از سوی دیگرعرضه کننده یک طرفه 
ایجاد نشده و به همین دلیل این بخش ها 
نتوانسته اند از ظرفیت های یکدیگر به 

درستی استفاده کنند.
فراهم شدن زیرســاخت ها در این 
زمینه زمانــی معنا پیــدا می کند که 
سازمان بورس کارگزاری خود را توسعه 
دهد و فعاالن اقتصــادی و افرادی که از 
منظر کارگزاری و یا متقاضی وارد بورس 
می شــوند، خط اعتباری الزم را داشته 
باشند. از سوی دیگر در بورس های دنیا 
رایج نیست که خریدار الزام داشته باشد 
در هنگام خرید پاالیشگاه داشته باشد در 
حالی که در ایران خریدار باید قرارداد با 
پاالیشگاه را ارائه کند. هم چنین باید ۱۰ 
درصد پیش پرداخت بدهد که وارد بورس 
شود و وقتی وارد شــد، باید ۲۰ درصد 

پیش پرداخت، ارائه کند. در صورتی که 
در بورس های دنیا بورس ســلف است 
یعنی به صورت کاغذی عمل می شود. اما 
این فرآیند در بورس نفت ایران تاکنون 
تعریف نشده است.  رضا پدیدار، رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، 
در این زمینه با تاکید براینکه با این مسئله 
باید قدری صبورانه برخورد کرد، معتقد 
است هنوز زیرساخت های الزم فراهم 
نشده، زیرا زیرساخت های بورس نفت 
که مربوط به دو دهه پیش است و بورس 
انرژی که از دهه ۹۰ کار خود را آغاز کرده، 
نیازمند ســاز و کار اجرایی است. براین 
اساس  برای ایجاد ساز و کار اجرایی الزم 
است افرادی که می خواهند در پروسه 
خرید نفت وارد شــوند، همانند فعاالن 
اقتصادی در بورس، شناسایی شده و کد 
بورسی بگیرند تا براساس این کد بورسی 
یا از طریق بانک و یــا خود بورس اعتبار 
بگیرند. اما در مورد بورس نفت به دلیل 
اینکه ارزش اقتصادی باالیی دارد، نیاز به 
ارز معتبر بین المللی است و از همین رو، 

زیرساخت های موجود کارگشا نیست.
پدیدار با اشاره به اینکه تا پیش از این، 
بخش خصوصی در زمینه فرآورده های 
نفتی فعال بوده، یادآورشد که محموله 
فرآورده های نفتی کوچک است و با نفت 
خام قابل مقایسه نیست. از همین رو، در 
جلساتی که با اتحادیه ها و انجمن های 
خصوصی فعال در حوزه نفت داشتیم، 
هیچ کدام برای خرید نفت خام از بورس 
اعالم آمادگــی نکردنــد. براین اصل 
تنها راهکار فروش نفت توســط بخش 
خصوصــی ایجاد خط اعتبــاری برای 
فعاالن این حوزه است تا روی این خط 
اعتباری نفت را به مشــتریان خارجی 

بفروشد، اما این مهم در سازوکار فروش 
نفت به بخش خصوصی در نظر گرفته 

نشده است.
پروژه اتاق تاریک واقعیت یا 

بازی رسانه ای ؟
»اتاق تاریــک معامالت نفت« موج 
خبری بزرگــی بود که بــا عرضه های 
نامناسب و بدون مشتری نفت در بورس 
انرژی شــدت گرفت و بــه روش های 
نامشخص فروش نفت اشــاره داشت. 
اما وزارت نفت نیز در مقابل سیاســت 
سکوت خود را درعدم ارائه آمار و اطالعات 
برای دور زدن تحریم ها و متنوع سازی 
روش های فروش نفت در راستای اقتصاد 
مقاومتی اعالم کرد و بر اجرای آن اصرار 
ورزید. اما زمانی این امر چالش برانگیز 
شد که برخی گفتند این اتاق تاریک فقط 
برای دشمنان نامشخص نیست و ممکن 
است برای مسئوالن کشور نیز نامشخص 
باشد و به ظهور »بابک زنجانی ها« و بروز 
رانت و فساد و عدم بازگشت بهای نفت 

فروخته شده منجر شود.
آیا بابک زنجانی های جدید

 در راهند؟
برخی گزارش ها حکایت از نگرانی 
تکرارغیرشفاف فروش نفت در سال های 
تحریم و موازی کاری وزات نفت درکنار 
تشــکیل یک کمیته هفت نفره برای 
دور زدن تحریم ها دارد که مورد انتقاد 
برخی از صاحبنظران قرار گرفته است 
اما شرکت نفت تاکید دارد که به دالیل 
امنیتی در زمــان تحریم از اعالم صریح 
میزان فروش نفت و مشخصات مشتریان 

معذور است.
این در حالی است که   به رغم وجود 
ضوابط مشخص در سازوکار بورس انرژی 

و استقبال بخش خصوصی از این امر در 
اولین عرضه ها، بروز برخی مشکالت که از 
نبود بسترهای مناسب برای عرضه نفت 
حکایت داشت خصوصی ها را از همراهی 

با عرضه ها بازداشت. 
در ایــن زمینــه برخــی منتقدان 
می گوینــد راه اندازی یک ســازوکار 
موازی بــا بورس انرژی بــا این موضوع 
که میزان تخفیف به خریداران داخلی 
و خارجی را مورد ارزیابی قــرار دهد با 
ابعادی غیرشــفاف و ایجاد اتاق تاریک 
که ماحصل آن ارائه تخفیف های فراوان 
به خریداران نفت است تبعات فراوانی 
دارد که از جملــه آن عدم تمایل بخش 
خصوصی به شرکت در عرضه های نفتی 
بورس انرژی و تضعیــف اقتصاد نفتی 
کشوراســت. در واکنش به این موضوع 
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس 
اعالم کرد که »در کنار بورس نفت، یک 
کمیته هفت نفره ناشناخته ایجاد شده 
اســت که در آن تصمیمات نانوشته و 
ناشــناخته ای در ارتباط با فروش نفت 
گرفته می شــود. اصلی ترین موضوعی 
که توسط این کمیته مورد بررسی قرار 
می گیرد، میزان تخفیف به خریداران 
داخلی و خارجی است. داخل این کمیته 
اتفاقاتی می افتد که به نفع نظام نیست 
کسانی که این کمیته را تشکیل داده اند 
توجه کنند که تمام تالش کشور باید در 
راستای تولید نشدن بابک زنجانی های 
جدید باشد. بی حساب و کتاب بودن این 
کمیته ها منجر به این می شود که یک 
عده افراد فاسد شروع به رشد کنند.« اما 
پیش از اینها در همین راستا بیژن زنگنه، 
وزیر نفت در خردادماه سال جاری و پیش 
از اعمال دور دوم تحریم   های آمریکا، با 
بیان اینکه »احتمال شکل گیری بابک 
زنجانی های جدید در شرایط کنونی« 
وجود دارد، تاکید کرد »باید از تجربیات 
گذشــته برای جلوگیری از رشد بابک 
زنجانی های جدید بهره برد و روی افراد 
جدید بررسی های الزم را انجام داد. باید 
سازوکارهایی اندیشیده شود تا چنین 
افرادی راه به جایی نبرند، چراکه اکنون 
زمان کار کاسبان تحریم است و احتمال 
پیدایش افرادی ماننــد بابک زنجانی 
وجود دارد.« که این امر نشان می دهد 
وزارت نفت بیش از هر زمان مراقب بروز 

پدیده هایی مانند بابک زنجانی است.
چالش شکست انحصار فروش 

سنتی نفت با عرضه در بورس
چالش های فروش نفت در پی اعمال 
تحریم ها و کاهــش درآمدهای نفتی 
با عرضه نفت در بورس نشــان از تغییر 
سیاستگذاری های دولت برای فروش 

نفت به شکل غیرسنتی داشته است.
در این زمینه امیرحسین زمانی نیا، 
معاون وزیر نفــت از وجود جنگ روانی 
و اطالعاتی بین ایران و آمریکا خبر داد 
و گفت: »وزارت نفــت نمی تواند درباره 

آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی 
اطالعاتی، روانی و افــکار عمومی بین 
ایران و واشنگتن در حال جریان است. 
هر اطالعاتی که ما بدهیم، آن ها استفاده 
می کنند و هر اطالعاتی که آن ها بدهند، 
ما استفاده می کنیم. در این فضا که آمریکا 
کوچک ترین قدم ایــران برای صادرات 
نفت را رصد می کند تا راه آن را سد کند، 
افرادی معتقدند وزارت نفت وظیفه دارد 
همه راه های فروش نفــت را به صورت 
شفاف اعالم کند. تمرکز این افراد روی 
عرضه نفت در بورس بوده و بر این باورند 
که علیرغم وجود ضوابط مشــخص در 
سازوکاربورس انرژی و استقبال بخش 
خصوصی در فاز آزمایشی عرضه نفت در 
بورس، مجموعه وزارت نفت با همراهی 
شخص وزیر نفت کارشکنی بی سابقه ای 
در مسیر اجرای این راهکار ضد تحریمی 
انجام می دهند. ایــن وزارتخانه با ایجاد 
یک ســازوکار موازی با بورس انرژی و 
با راه اندازی اتاق تاریک درصدد اســت 
تا مانع ورود شــرکت های خصوصی به 
ســازوکار بورس شــده و بدین ترتیب 
اجرای ایــن راهکار ضــد تحریمی را 

بی فایده نشان دهد.«
انحصارطلبی یا تردید 
مشارکت از سوی بخش 

خصوصی؟
عرضه نفت بــا یا بدون مشــتری 
همچنان ادامه دارد. این سخنان را وزیر 
نفت در نشســت خبری هفته گذشته 
خود مطرح کرد و حاال چشم رسانه ها به 
عرضه میعانات گازی در رینگ بین المللی 
بورس انرژی روشن شده است. میعانات 
گازی به عنوان یکی از ارزشــمندترین 
محصوالت پاالیشگاهی می توانند توجه 
و تمایل بیشتری را نسبت به عرضه نفت 
دربخش خصوصی ایجــاد کند. اکنون 
اطالعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک 
شرکت ملی نفت برای تاریخ ۲۹ بهمن 
منتشر شده است اما باید دید با توجه به 
مشوق های ارائه شــده و از طرفی موانع 
موجود چقدر با اقبال بخش خصوصی 

مواجه خواهد شد؟

نفت بدون مشتری ماند؛ اما امیدها ادامه دارد

ورود میعانات گازی به رینگ بین المللی بورس انرژی 
عرضه نفت با یا بدون 

مشتری همچنان ادامه 
دارد و حاال چشم رسانه ها 
به عرضه میعانات گازی در 

رینگ بین المللی بورس 
انرژی روشن شده است. 
میعانات گازی به عنوان 
یکی از ارزشمندترین 

محصوالت پاالیشگاهی 
می توانند توجه و تمایل 

بیشتری را نسبت به عرضه 
نفت در بخش خصوصی 

ایجاد کند

وزیر جهاد کشاورزی از تصمیم این وزارتخانه برای عرضه 
هدفمند گوشت قرمز به گروه های هدف خبر داد و گفت: با این 
کار صفوف ایجاد شده برچیده می شود. به گزارش ایسنا، محمود 
حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی در حاشیه جلسه دیروز هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت بازار گوشت قرمز در 
کشور، افزود: تصمیمی اتخاذ شده است تا گوشت قرمز به صورت 

هدفمند توزیع شود تا با این کار بتوانیم جلوی نشتی که در گوشه و 
کنار بازار وجود داشت را بگیریم. وقتی گوشت به صورت هدفمند 
توزیع شود و در اختیار گروه های هدف قرار بگیرد، صفوفی که در 
این بخش به ویژه بخش گوشت منجمد ایجاد شده است برچیده 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد تا گوشت هایی 
که وارد می شوند به صورت هدفمند و با همکاری وزارت صنعت 

و ستاد تنظیم بازار در اختیار گروه های هدف قرار بگیرند و دیگر 
به صورت پراکنده توزیع نشوند. وزیر جهاد کشاورزی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با بیان این که در حال حاضر ۳۰ هزار 
تن گوشت در بنادر و سردخانه های کشور موجود است و روند 
واردات گوشت همچنان ادامه دارد، یادآور شد: در حال حاضر 
کشتارگاه های کشور فعال شده اند و قراردادهایی نیز با بخش های 
خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام منعقد شده است. امیدواریم 
با اتخاذ این راهکارها آرام آرام به قیمت تعادلی در بخش گوشت 
برسیم. حجتی در ادامه اظهاراتش با ابراز امیدواری از نتیجه بخش 
بودن سیاست های اتخاذ شده، یادآور شد: امیدواریم که با توزیع 

هدفمند گوشت بخشی از تقاضا در این زمینه به ویژه تقاضای 
آنهایی که درآمد ثابت دارند را تأمین کنیم. وی همچنین در پاسخ 
به پرسشی درباره واگذاری مسئولیت تنظیم بازار شب عید به 
وزارت جهاد کشاورزی، گفت: مسئولیت واگذار شده به وزارت 
جهاد کشاورزی مربوط به بخش میوه های سیب و پرتقال است 
که به لطف خدا این نیاز در حال حاضر تأمین شده است. در دی ماه 
سیب مورد نیاز شب عید خریداری و به کلیه استان ها ارسال شد. 
بخشی از نیاز پرتقال نیز خریداری و به استان ها منتقل شده است 
و تا پایان ماه جاری تمام نیاز در بخش پرتقال تأمین و به استان ها 

ارسال می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه دولت:

صفوف گوشت قرمز برچیده می شود

خبر

رئیس کل بانــک مرکزی دربــاره دلیل 
افزایش بدهکاری دولت بــه بانک مرکزی، 
گفت : این بدهکاری بر اساس مصوبه مجلس 

شورای اسالمی است.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در 

حاشــیه جلســه دیروز هیأت دولت، گفت: 
دولت به برخی از پیمانکاران بدهی داشــته 
است و این پیمانکاران نیز به بانک ها بدهکار 
بودند. طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی 
دولت این بدهکاری ها را برعهده گرفته است 

و به همین دلیــل بدهی دولت بــه بانک ها 
افزایش یافته است.

وی همچنین در مورد افزایش نقدینگی 
کشور، خاطرنشان کرد: از اول امسال حدود 
۱۵.۶ درصد افزایش نقدینگی داشته ایم که 

نسبت به سال گذشته خیلی تفاوت نداشته 
است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در 
کمیته سیاست گذاری ارزی تصمیم گرفتیم 
برای صادرکنندگانی که همکاری کرده و ارز 
خود را وارد سامانه نیما کرده اند مشوق هایی 
در نظر بگیریم که بخش نامه های آن امروز از 

سوی بانک مرکزی اعالم می شود.
وی در پاســخ به اینکه آیا شعبه ای برای 
اجرای اینستکس ایجاد شده است، گفت: ما 

در حال ایجاد این شعبه هستیم.
وی همچنین در پاســخ به منتقدانی که 
معتقدند اینســتکس قابلیت اجرایی ندارد 
بیان کرد: بایــد در این زمینــه صبر کنیم 
فعاًل شروع کار اســت و باید جلو برویم. فعاًل 
برای قضاوت زود اســت. همتــی در پایان 
درباره  تأثیــر دو الیحــه FATFبر اجرای 
اینســتکس خاطرنشــان کرد: من معتقدم 
 که پذیرش FATFبه نفع سیســتم بانکی

 ما است.

ر ئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس است


