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 محرمانگــی حــاال بــه جزئــی 
تفکیک ناپذیر از اقتصــاد ایران تبدیل 
شده اســت. در ســایه محرمانه ماندن 
اطالعات، صــادرات نفت بــه پیش از 
تحریم بازگشته و حاال اعالم شده است 
که افزایش قابل توجه درآمد نفتی اتفاق 
افتاده است. این همه  ماجرا نیست. پای 
ابهام به پول های بلوکه شــده  ایران در 
جهان باز شــده و در حالی که مشخص 
است ایران در کدام کشورها پول بلوکه 
شده دارد، معلوم نیست منابع ایران در 
کدامیک از این کشورها آزاد شده است. 

در حالــی که بحــث بر ســر تاثیر 
آزادسازی منابع آزاد شده بر اقتصاد و بازار 
ارز داغ بود؛ فعاالن رسانه ای حامی دولت 
خط خبری جدیدی را تدارک دیده اند. 
عبداهلل گنجی، فعال رسانه ای اصولگرا که 
در سمت مدیر مسئول روزنامه همشهری 
حضور دارد، در صفحه شــخصی خود 
نوشت: »اتفاقا برای بنده هم این موضوع 
سوال بود. همین امروز از وزیر نفت سوال 
کردم اگر نفت بیشتر می فروشید و پولش 
هم برمی گردد، پس چرا در معیشــت 
دیده نمی شود؟ گفت: بیشتر آن صرف 
۴٢٠ هزار میلیارد کســر بودجه سال 
١۴٠٠ دولت قبل شــد. بقیه هم صرف 
خرید اقالم غذایی که قیمت جهانی آن 

دو برابر شده و...«
این اما همه ماجرا نیست. بحث بر سر 
ابعاد خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری 
دولت ادامه داشت که سخنگوی وزارت 
امور خارجه گفت: »من بی اطالع هستم؛ 
دستگاه دیپلماســی اطالعی ندارد و 
سفری در دســتور کار قرار ندارد. کره 
جنوبی بدهی قطعــی از فروش نفت و 
میعانــات گازی دارد که به رغم تمامی 
تعهدات و بدیهیات قانون تجارت جهانی 
و مســلمات روابط خارجی این بدهی 
را پرداخــت نمی کند و بــه ملت ایران 
و ۸٠ میلیون ایرانی بدهــکاری دارد و 
این بدهکاری را به رغــم رفت و آمدها 
و... پرداخت نکرده و اقدام موثری برای 
بازپرداخت آنها صورت نداده اســت. 
این یک موضوع دوجانبــه بین ایران و 
کره اســت و در چارچوب دوجانبه هم 
باید حل و فصل شود و به هیچ موضوع 
دیگری خارج از روابط دوجانبه ایران و 
کره مرتبط نیست و این گمانه زنی های 

رســانه ای نیز تایید نمی شود.«حال 
معلوم نیست چطور بخشی از دولت از 
بخشی دیگر بی اطالع است و خبرگزاری 
دولت چگونه چنیــن خبری را مخابره 
کرده است. از ســوی دیگر خبرگزاری 
اصولگرای فــارس نیز خبــر داده این 
پول قرار است به حساب ایران در عمان 

واریز شود. 
 افزایش حجم محرمانگی 

در دولت سیزدهم! 
ماجرا از این قرار است که دیروز ایرنا 
در گزارشی مبهم از آزادسازی ۷ میلیارد 
دالر از پول های بلوکه شده ایران خبر داده 
است؛ اما در این گزارش نشانی از اینکه 
کدام کشور قرار اســت پول ایران را آزاد 

کنند، وجود ندارد.
دولت ســیزدهم را می توان دولت 
محرمانه نامید. پای محرمانگی حاال نه 
تنها به ماجرای میــزان صادرات نفت و 
همچنین قیمت فروش نفت ایران، بلکه 
به قراردادهای توسعه نفتی نیز باز شده 
و بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم 
محرمانگی در دولت سیزدهم افزایش 
قابل توجهی را تجربه کرده اســت.قید 
محرمانگی قراردادهای نفتی و مسائلی 
از این دست با حمایت بسیاری از حامیان 

دولت ســیزدهم روبه رو شده و استناد 
آن ها در دفاع از این وضعیت شرایط ویژه 
تحریم هاست. پیش از این نیز در حوزه 
آزادســازی پول های بلوکه شده، افکار 
عمومی شاهد عدم افشای جزئیات بود 
به طوری که رئیس روابط عمومی بانک 
مرکزی در توئیتی مبهم از آزادسازی سه 
میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران خبر 
داد . با گذشت نزدیک به شش ماه از این 
تاریخ، هنوز روشن نیست رقم مذکور از 
کدام کشور آزاد شده است. بخش مهمی 

از پول های بلوکه شــده ایران در کشور 
عراق و کره جنوبی قرار دارد؛ البته تشدید 
تحریم ها سبب شده است که پول های 
ایران در سایر کشورها نیز به مبالغی کمتر 

از این میزان بلوکه شود.
 حجم پول های بلوکه شده 

چقدر است؟
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد 
و دارایی میزان پول های بلوکه شــده 
ایــران را در دوره نمایندگــی مجلس 
خود در محدوده ١۵ میلیارد دالر اعالم 

کرده است. 
وی بــه نقــل از بانک مرکــزی در 
اردیبهشت ماه سال گذشته اعالم کرد: 
»بنا بر اعالم بانک مرکــزی، نزدیک به 
۷ میلیارد دالر در کره جنوبی و حدود ۴ 
میلیارد دالر در عراق بلوکه شــده که با 
سایر کشورها در مجموع، به حدود ١۵ 
میلیارد دالر می رسد. نکته مهم اینجاست 
که حداقل در عراق، رقم پول های بلوکه 
شده ایران در یک سال اخیر افزایش یافته 
اســت چرا که صادرات برق و گاز در این 
دوره زمانی در جریان بوده است. درباره 
رقم پول های بلوکه شــده  ایران البته 
روایت هایی متفاوت از این نیز وجود دارد 
و برخی رقم این منابــع را تا 3۵ میلیارد 

دالر تخمین می زنند. «در شرایط کنونی 
ایرنا گزارش داده اســت که آزادسازی 
۷ میلیــارد دالر از منابع ایــران یکی از 
بزرگترین نقل انتقاالت پولی محسوب 
می شود و حتی به این نکته اشاره شده 
که در دوره امضای برجام چنین اتفاقی در 

کشور رخ نداده است.
ایرنا در گزارش مبهم خود نوشــته 
اســت: »یک مقام بلندپایه منطقه ای، 
امروز، سه شنبه به تهران سفر خواهد کرد 
که یکی از اهداف این سفر، نهایی کردن 
سازوکار آزادســازی ۷ میلیارد دالر از 

ارزهای مسدودی ایران است.
بررسی سازوکار اجرایی آزادسازی 
منابع مســدودی ایــران در چارچوب 
توافق اخیر، از اهداف اصلی ســفر یک 
مقام بلندپایه منطقه ای به تهران در روز 

سه شنبه است.
هفته گذشته گزارش شد که هفت 
میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران 
با توافق امضاشده، به شیوه انتقال بانکی 

به حساب های ایران واریز خواهد شد.
بر اســاس توافق صــورت گرفته با 
برخی کشــورهای طرف قرارداد ایران، 
چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخش 
قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده 

کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته 
است.

بر اساس این چارچوب توافق شده، 
وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی 
مشخص طی چند هفته، در حساب های 

ایران وصول شود.
چارچوب این مســیر بــرای رفع 
مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب 
توافق شده با انگلیس اســت که در آن 
قالب رقمی حدود ۴۷٠ میلیون یورو در 

حساب های ایران وصول شد.
ایرنا مدعی شده است این ۷ میلیارد 
دالر به حساب های ایران واریز می شود، 
که نشانه هایی از باز شــدن تدریجی 
محدودیت های بانکی علیه ایران است 
به نحوی که حتی در ســال 9۴ و پس 
از برجام نیز چنین نقل و انتقال بانکی 

سابقه نداشته است.
 ضد و نقیض های عجیب 

بر سر 7 میلیارد دالر
مسلم است اینکه آزادسازی پول های 
بلوکه شده ایران به میزان ۷ میلیارد دالر 
می تواند تــا حدودی از تنش بــازار ارز 
بکاهد. بازار ارز ایــران در اولین روزهای 
هفته شاهد رشد عجیب قیمت ها بود 
و دالر مرز روانی ٢۸ هــزار تومان را در 
ساعات میانی روز یکشــنبه و ساعات 
ابتدایی دیروز شکست. بر اساس اعالم 
کارشناســان و فعاالن بــازار این اتفاق 
می تواند زمینه را برای بازگشت دوباره 
معامله گران به بــازار ارز فراهم کرده و 
تقاضای خرد در این حــوزه را افزایش 
دهد.  این در حالی است که سیگنال های 
مخابره شده از سوی رسانه ها امروز، در 
صورت عملی شدن می تواند مناسبات 

بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 
تعلیق مذاکرات در وین و طوالنی شدن 
فرآیند مذاکرات مهم ترین دلیل رشد 
به قیمت هــا در بازار ارز و طال و ســکه 

بوده است.
در چنین شــرایطی آزادســازی 
قیمت ها می تواند زمینه را برای برگشت 
قیمت ارز از مرزهای روانی ٢۸ هزار تومان 

فراهم کند. 
برخی کارشناســان معتقدند ضد و 
نقیض ها سبب شده است بازار ارز تاثیر 
چندانی از انتشــار این خبر نگیرد چرا 
که اطمینانی به صحــت گزارش های 

منتشره نیست. 

ناهماهنگی و ضدو نقیض گویی درباره پول های بلوکه شده ادامه دارد

افزایش حجم محرمانگی در دولت

دولت سیزدهم را می توان 
دولت محرمانه نامید. پای 
محرمانگی حاال نه تنها به 

ماجرای میزان صادرات 
نفت و همچنین قیمت 

فروش نفت ایران، بلکه به 
قراردادهای توسعه نفتی 

نیز باز شده و بسیاری از 
کارشناسان معتقدند 

حجم محرمانگی در دولت 
سیزدهم افزایش قابل 

توجهی را تجربه کرده است

گفتوگو

مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر هدف 
اصالح وضعیت نظام بانکی بــود باید بدهکاران 
اصلی و بزرگ معرفی می شدند برای مثال اسامی 
شرکت های وابسته به نهادها یا شرکت های دولتی 
که معموال تسهیالت را بازپرداخت نمی کنند باید 
اعالم می شد. در حالی که بدهکاران با بدهی ١٠٠ 
هزار میلیارد تومان در این لیست ها ثبت نشده اند 
اما مجموعه ای با بدهــی ۴٠٠ میلیارد تومان به 

عنوان بدهکار معرفی و اعالم شده اند.
»احمد حاتمی یــزد« در گفت وگــو با ایلنا،  
افزود: وقتی بدهکاران بــزرگ و عامالن اصلی در 
این لیست ها دیده نمی شود، انتشار این لیست ها 
چه فایده ای خواهد داشــت. برای مثال یکی از 
بزرگ ترین بدهکاران، ایران خودرو اســت اما در 
لیست بدهکاران بانک ملی اسمی از آن دیده نشد.

وی بــا بیان اینکه معتقدم انتشــار لیســت 
بدهکاران با این نحوه،  یک اقدام سیاســی است، 
گفت: اگر قصد اصالح درست در این روند و شرایط 
را داشتند، باید اعالم کردند که این افراد چه مبلغی 

بدهکار هستند یا اینکه  لیست بدهکاران را با یک 
مبلغ مشخص اعالم می کردند یعنی برای مثال 
بدهکاران باالی هزار میلیــارد تومان یا ١٠ هزار 
میلیارد تومــان را معرفی می کردنــد نه اینکه 
مجموعه هایی مانند تعاونی مســکن یک نهاد با 

بدهی نه چندان قابل توجه معرفی می شد.
وی تاکید کرد: اگر هدف اصالح وضعیت نظام 
بانکی بود باید بدهــکاران اصلی و بزرگ معرفی 
می شدند برای مثال اسامی شرکت های وابسته به 
نهادها یا شرکت های دولتی که معموال تسهیالت 
را بازپرداخت نمی کنند باید اعالم می شد. در حالی 
که بدهکاران با بدهی ١٠٠ هزار میلیارد تومان در 
این لیست ها ثبت نشده اند اما مجموعه ای با بدهی 
۴٠٠ میلیارد تومان به عنــوان بدهکار معرفی و 
اعالم شده اند.حاتمی یزد ادامه داد: بنابراین اوال 
در این لیســت بدهکاران بزرگ اعالم نشده اند و 
نکته بعد این است که میزان بدهی شرکت ها اعالم 

نشده  است.
وی که این اقدام بانک ها را صرفا یک ظاهرسازی 

می داند، افــزود: در دولت های قبل هم انتشــار 
بزرگ ترین بدهکاران بانکی مطرح می شــد اما 
اقدامی که در این دولت انجام شده به اعتقاد من 
یک محاسبه سیاسی است! باید توجه داشته باشیم 
که اساســا بانک ها و بانک مرکزی اراده مستقلی 
از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام می دهند 
در واقع دستور دولت است و در این شرایط بحث 

کارشناسی و اصول علمی مطرح نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به رواج عدم 
بازپرداخت تسهیالت بانکی اظهار داشت:  عدم 
بازپرداخت تســهیالت بانکی در تمام دولت ها 
وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ 
بهره بانکی باشد برای  افراد اخذ تسهیالت بانکی به 
صرفه است. محاسبات آن راحت است در حالی 
که وام ساالنه تا حدود ٢٠ درصد هزینه دارد با آن 
وام امکان افزایش دارایی یا سرمایه گذاری ایجاد 
می شود در حالی نرخ تورم ۴٠ درصد است. بنابراین 
عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می شوند.
حاتمی یزد با بیان اینکه ام الفساد اقتصاد ایران 

تورم اســت، گفت: بعید می دانم بیش از 6 کشور 
تورم باالی ۴٠ درصد داشته باشند و ایران هم یکی 
6 کشــور دارای تورم باال است و  بدترین عملکرد 
اقتصادی را با این تورم ۴٠ درصد و بیکاری باالی 

١٢ درصد داشته ایم.
وی ادامه داد:  از سوی دیگر باید توجه داشته 
باشیم اگر این وام ها، پرداخت نشوند، بانک ها توان 
پرداخت تسهیالت به بخش های دیگر اقتصاد از 
جمله بنگاه های مولد و تولید را نخواهند داشت 
و سیســتم اعتباری بانک ها قفل می شــود و در 
این شرایط دولت مجبور به چاپ پول است که به 

بانک ها و مجموعه های متقاضی ارایه کند که در 
نتیجه این اقدام تورم زا است.حاتمی یزد با تاکید 
بر اینکه کم بودن تعداد معوقات وام ها خرد نسبت 
به وام های کالن   تصور اشتباهی است، خاطرنشان 
کرد:  در زمانی که مدیریت بانک صادرت را بر عهده 
داشــتم، میزان بدهی های و معوقات تسهیالت 
خرد - در حد کمتر از 3٠٠ هزارتومان - را  محاسبه 
کردم، در آن زمان با بیــش از 3٠٠ هزار معوقات 
وام های خرد مواجــه بودیم که افــراد حاضر به 
پرداخت تسهیالت نبودند چراکه با توجه به نرخ 

تورم بازپرداخت تسهیالت صرفه نداشت.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

بانک ها اسامی شرکت های وابسته به نهادها را اعالم کنند

ایمان ربیعی
خبراقتصادی

آب سدها به نیمه رسید
ایسنا-  ظرفیت کل مخازن سدها ۵٠.۵ میلیارد 
متر مکعب و درصد پرشدگی سدها ۵١ درصد ثبت 
شده است.بر اساس آخرین آمار اعالم شده میزان کل 
ورودی سدهای کشــور از ابتدای سال آبی تاکنون 
١9.۵۸ میلیــارد مترمکعب بوده کــه این عدد در 
مقایسه با سال گذشته که عدد معادل ٢٠.6 میلیارد 

متر مکعب بوده معادل ۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای 
سال آبی تاکنون ١3.١۵ میلیارد متر مکعب بوده 
که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ١۸.۴6 
میلیارد متر مکعب ثبت شــده ٢9 درصد کاهش 

یافته است.
    

نظر وزیر اقتصاد درباره انتشار 
اسامی بدهکاران بانکی

 - ین نال آ خبر
وزیر اقتصاد گفت: گام 
بعدی دقیق تر کردن 
این فهرست است و 
همانطور که اشــاره 

شد، االن این فهرســت به جهت جزئیات می تواند 
کامل تر بشود.سید احسان خاندوزی در پاسخ به این 
پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در 
قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر 
آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله 
یکی از مشکالت بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، 
به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای 
از مشتریان بدحساب برای سال های طوالنی باقی 
می ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم 

به بخشی از تسهیالت می شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، 
این حد از شفافیت بی سابقه بوده است، افزود: اسامی 
شرکت ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد 
حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که 
این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک ها وصول 
شده و زمینه برای دسترســی بخش های خوش 
حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و 
چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع 

بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
    

مافیا اجازه کاهشی شدن 
قیمت ها را نمی دهند

 - یســنا ا  
مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دام ســبک 
کشور با بیان اینکه با 
مازاد و انباشتگی دام 

زنده مواجهیم ولی واردات گوشت انجام می شود، 
گفت: مافیای گوشت اجازه نمی دهند قیمت  گوشت 
قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته باشد. 
افشین صدر دادرس با بیان اینکه قیمت دام زنده از 
هفته گذشته روند کاهشی پیدا کرده است، گفت: 
در اســفندماه قیمت هر کیلو دام زنده سبک ۷۵ تا 
۸٠ هزار تومان بود ولی در حال حاضر قیمت آن به 

کیلویی 6۵ هزار تومان رسیده است.  
وی ادامه داد: با مازاد و انباشتگی دام مواجهیم. 
صادرات هم ممنوع است. مصرف گوشت هم کاهش 

پیدا کرده و واردات گوشت انجام می شود. 
    

چرا بلیت نجف گران شد؟
ایلنــا- دبیــر 
انجمن شرکت های 
هواپیمایــی دالیل 
افزایش قیمت بلیت 

نجف را تشریح کرد.
مقصود اسعدی ســامانی درباره دالیل افزایش 
قیمت بلیت نجف گفت:  در روزهای پیک و افزایش 
تقاضا برای سفر به عراق این موضوع مطرح شد که 
چرا بلیت نجف گران تر از بلیت استانبول شده  است؟ 
درحالی که شرکت های هواپیمایی هیچ نقشی و 
اختیاری در این افزایش قیمت نداشتند بلکه این 
هزینه ها به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده  
است.وی ادامه داد: واقعیت این است که اوال قیمت 
بلیت مســیرهای خارجی مشــمول نرخ مصوب 
نمی شود.  موضوع  بســیار مهم دیگر این است که 
بلیت های مسیرهای زیارتی عموما در پیک سفر به 
صورت یکسرخالی انجام می شود که بر قیمت بلیت 
اثر می گذارد و نکته بعدی این است که فرودگاه نجف 

از گران ترین فرودگاه های منطقه است .
اسعدی ســامانی افزود: در حال حاضر به ازای 
هر مســافر هزینه فرودگاه نجف حدود ٢ میلیون 
و ۵٠٠ هزار تومان اســت و ایــن هزینه خدمات 
فرودگاهی محسوب می شود. در حالی که هزینه 
خدمات فرودگاهی به ازای هر مســافر در فرودگاه 
سایر کشورهای همسایه بســیار کمتر است و این 
هزینه های فرودگاهی در سایر فرودگاه ها شاید کمتر 

از یک سوم هزینه های فرودگاه نجف باشد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از 
محرمانگی قراردادهای نفتی دفاع کرده و اعتماد 
شخصی اش به وزیر نفت را برای صحت اطالعات 
داده  شده در خصوص افزایش تولید نفت کافی 

دانست.
غالمرضــا مصباحی مقــدم، دربــاره آمار 
دولتمردان در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت 

ایران به میزان پیش از اعمال تحریم ها و انتقادات و 
تشکیک های کارشناسان در مورد این آمار به قرن 
نو گفت: بنده اطالعات جداگانه ای دراین زمینه 
ندارم اما به سخنان وزیر نفت اعتماد دارم، کسانی 
که می گویند چنین آماری مورد ســؤال است 
باید اعالم کنند که آیــا منابع اطالعاتی دقیقی 

دارند یا خیر.

چرایی محرمانه بودن قراردادهای نفتی 
مصباحی مقدم درباره چرایی محرمانه بودن 
آمار و اطالعات قراردادهای نفتی منعقدشــده 
در دولت ســیزدهم و همچنین اینکه آیا نباید 
به صورت شــفاف به مجلــس و افکارِعمومی 
اطالع رسانی می شد؛ گفت: در شرایط تحریم، 
اگر بخواهیم اطالعــات و جزئیات قراردادهای 

نفتی خود را علنی کنیم،  دشمن قسم خورده ما 
یعنی آمریکا به سراغ آن کسانی که طرف قرارداد 
ما هستند، می رود و آنها را تحت فشار قرار می دهد 
تا قرارداد خود را با ایران به هم بزند. وی افزود: اصاًل 

چنین کاری در دوران تحریم عقالیی نیست.
اگر برجام به نتیجه برسد  

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
پاسخ به این سؤال که اگر برجام به نتیجه برسد و با 
احیای مجدد آن، تحریم ها لغو و برطرف شود آیا 
باید جزئیات قراردادهای نفتی به صورت شفاف 
در اختیار افکارِعمومی قرار گیرد یا خیر، اضافه 
کرد: حقیقتاً باید همه چیز در کشــور ما شفاف 
باشد و تاجایی که خالف امنیت ملی نباشد، همه 

مردم باید در جریان تمام مسائلی که در کشور 
اتفاق می افتد و رخ می دهد ازجمله قراردادهای 

نفتی قرار بگیرند.
 لزوم قرارگیری مهار تورم

 در رأس کارهای دولت سیزدهم 
مصباحی مقدم خطــاب بــه دولتمردان 
ســیزدهم برای در اولویت قرار دادن مهم ترین 
برنامه اقتصادی در شــش ماهه نخست سال، 
توصیه کرد: دولت باید مهار تــورم را به عنوان 
مهم ترین برنامه اقتصــادی، در رأس کارها قرار 
دهد و اعتقاد دارم در این صورت تا پایان ســال 
١۴٠١ تورم به حدود ســی درصد و کمتر از آن 

کاهش یابد.

دفاع عضو مجمع تشخیص از وزیر نفت:

شرایط تحریم ایجاب می کند 
قراردادهای نفتی محرمانه باشد


