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چهارمین عرضه نفت در بورس 
هنوز مشتری ندارد 

امروز برای چهارمین بار نفت خام ســبک در 
بورس انرژی عرضه شــده اما هنوز کســی وجه 
تضمین اولیه ای برای خرید پرداخت نکرده است. 
متقاضیان می توانند تا ساعت ۱۴:۳۰ اقدام به واریز 

وجه تضمین کنند.
دیروز یک میلیون بشــکه نفت خام ســبک 
ایران در بازار فیزیکی رینــگ بین المللی بورس 
انرژی عرضه شد. قیمت پایه هر بشکه ۵۶.۲۴ دالر 
مشخص شده و این عرضه چهارمین عرضه نفت 

خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بورس است.
زمان معامالت نفت خام سبک ساعت ۱۴.۳۰ 
است اما تاکنون هیچ شخصی وجه تضمین اولیه 
را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز 
نکرده است. متقاضیان تا ساعت ۱۴:۳۰ وقت دارند 
این وجه را به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز 
کنند. در سازوکار پیش بینی شده با توجه به اطالعیه 
عرضه که در روزهای گذشته توسط شرکت ملی 
نفت ایران منتشر شد، امکان تسویه حساب نقدی و 
اعتباری وجود دارد و خریداران می توانند تمام مبلغ 
را به صورت ریالی بپردازند و مدت تسویه حساب از 

زمان بارگیری ۹۰ روز است.
گفتنی است؛ یکم بهمن ماه سال جاری که نفت 
خام سبک برای سومین بار در بورس انرژی به میزان 
یک میلیون بشکه عرضه شد، در نهایت مشتری 

نداشت و معامله ای در این راستا صورت نگرفت.
    

طبق اعالم مرکز آمار 
تولید گوشت قرمز کاهش یافت

آمار رسمی از کاهش ۲۰ درصدی تولید گوشت 
قرمز در پاییز حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، گزارشی که مرکز آمار در رابطه 
با کشتار دام کشتارگاه های کشور نشان می دهد، 
وزن گوشــت قرمز تولید شــده و انواع دام های 
ذبح شده در پاییز ۱۳۹۷ در مجموع ۸۴.۲ هزار تن 
بوده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع 
است. طبق این گزارش، گوشت گاو و گوساله با ۴۶.۶ 
هزار تن معادل ۵۵.۳ درصد از کل وزن گوشت قرمز 

تولید شده را به خود اختصاص داده است.
همچنین گوســفند و بره با ۲۸.۲ هزار تن، بز 
و بزغاله با ۷.۶ هزار تن و ســایر دام ها با ۲۰۰۰ تن، 
به ترتیب ۳۳.۵ درصد، ۹ درصد و ۲.۲ درصد از کل 

وزن گوشت قرمز تولید شده را داشته اند.
مقایســه عملکرد کشــتارگاه های کشور در 
پاییز امســال با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ 
نشــان دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار تولید 
گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است.

کاهش مقدار تولید گوشــت نسبت به فصل 
مشابه سال قبل برای گوســفند و بره ۲۲ درصد، 
برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۸ 
درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد و 

برای شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.
همچنین بر اساس گزارشی که چندی پیش 
مرکز آمار از تغییر قیمت کاالهای خوراکی منتشر 
کرد، تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( گوشــت گوسفندی در دی 
ماه تا ۷۰ درصد و گوشت گاو و گوساله حدود ۶۵.۸ 

درصد اعالم شده بود.
    

کمبودهای بازار کامپیوتر 
به زودی برطرف می شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: 
انتقال فرآیند ثبت سفارش واردات از وزارتخانه به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و همچنین 
همکاری گمرک باعث بهبود وضع بازار کامپیوتر 
شده و مشــکالت این بازار در آینده خیلی نزدیک 

برطرف خواهد شد.
مهدی میرمهدی با تایید اینکه بخش کامپیوتر با 
کمبود برخی کاالها مواجه است، گفت: اما با انتقال 
فرآیند ثبت سفارش از وزارتخانه به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( استان ها کارها به نحو خوبی 

در حال انجام است .
وی افزود: سازمان صمت استان ها اتحادیه ها را 
در فرآیند ثبت سفارش درگیر کرده و واردکننده باید 

نامه ای از اتحادیه برای سازمان ببرد.
به گفتــه میرمهدی حــدود دو ماه اســت که 
واردکنندگان ثبت سفارش کاال را در سازمان صمت 
هر استان انجام می دهند و ســازمان برای بررسی 
مدارک و تایید آن ها، نامــه ای از اتحادیه مربوطه 

درخواست می کند.
رئیس اتحادیه صنــف فنــاوران رایانه تهران 
همچنین درباره فواید روند جدید ثبت ســفارش 
واردات کاال، گفت: اولین حسن این شیوه این است 
که فقط کسانی که در این صنف فعالیت می کنند 
می توانند از اتحادیه نامه بگیرند. همچنین میزان و 
انواع کاالی وارداتی مدیریت می شود تا کمبودی 
ایجاد نشود و کاالی ضروری که مصرف کننده به آن 

نیاز دارد تامین شود.

خبر اقتصادی
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امین قلعه ای

شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد 
دالر بدهی دارد. این خبر نخستین بار 
توسط یک روزنامه نگار نفتی در کانال 
تلگرامی اختصاصی او انتشــار یافت. 
در دو روز اخیر اما بازانتشــار این خبر 
توسط پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در توئیتر همچون یک 
بمب خبری در شبکه های اجتماعی 

بازتاب یافت.
پدارم ســلطانی در توئیتر نوشته 
بود: »بدهی شرکت ملی نفت از مرز ۵۰ 
میلیارد دالر گذشته است. این شرکت 
در حال خرج کردن ذخایر استهالک و 
اندوخته هایش است، یعنی دارد فرش 
زیر پایش را می فروشد. اقتصاد معیوب و 
حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته 
کردن صنعت نفت ایران اســت. گاو 
شــیرده اقتصاد ایران بیمار است.« به 
دنبال انتشار این توئیت و بازتاب  وسیع 
آن در شبکه های اجتماعی خبرگزاری 

ایسنا دیروز به سراغ یک منبع مطلع در 
وزارت نفت رفت.    این خبرگزاری به نقل 
از این منبع مطلع نوشت: »متأسفانه 
این موضوع صحت دارد، اما اوضاع آنقدر 
وخیم نیســت که این شرکت اقدام به 
فروش ذخایر استهالک خود کند. این 
بدهی مربوط به وام هایی است که دولت 
نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای 
میدان گازی پارس جنوبی و همچنین 
طرح های ۳۵ ماهه از صندوق توسعه 
ملی گرفته و از آنجا که این طرح ها در 
آن زمان به ســرانجام نرسید، تسویه 
نشــده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دالر در 
واقع اصل و تأخیر همان وام ها است.« 
به گفته این منبع مطلع شرکت ملی 
نفت به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر 
کشور شاید دچار مشکالتی شده باشد، 
اما این مشــکالت به قدری نیست که 

فرش زیر پای خود را بفروشد!
ماجرای طرح های 35 ماهه 

چیست؟ 
خرداد ماه ســال ۱۳۸۹ مســعود 
میرکاظمی، وزیــر وقت نفت تصمیم 
گرفت قرارداد فازهــای ۱۳، ۱۴، ۱۹، 

۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی را امضا کند 
تا این فازها در کنار پروژه ۲۰ و ۲۱، طی 
۳۵ ماه به تولید برسند؛ یعنی درست 
قبل از برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۲. 
اما در عمل هیچ یک از فازهای ۳۵ ماهه 
به تولید نرسیدند و تنها پروژه هایی با 
درصد پیشــرفت متفاوت از ۵۱ تا ۶۷ 
درصد در دست توسعه بود؛ موضوعی 
که از مدت ها قبل پیش بینی می شد. 
به عنوان مثال اکبر تــرکان، در اوایل 
ســال ۱۳۹۰ گفته بود: »زمان ۳۵ ماه 
)برای اتمام شــش فاز پارس جنوبی( 
از همان ابتدا هم معلوم بود که مبنای 
درستی ندارد و قطعاً انجام این پروژه ها 
در ۳۵ ماه ممکن نیست، اما اینکه دارند 
کار می کنند خوب است. اگر بخواهیم 
مقایسه کنیم باید بگوییم که در دوره 
دوساله اخیر در پارس جنوبی کارها بهتر 
از چهار سال قبل از آن پیش رفته است. 
االن مهم ترین کار این است که تمرکز 
کنند بر فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ 
و آنها را به اتمام برسانند، این خیلی مهم 
است چراکه فاز ۱۲ خود معادل سه فاز 
است. یعنی همین سه قرارداد می تواند 

تقریباً ۱۷۵ میلیون مترمکعب به ما گاز 
بدهد. لذا خوب اســت که روی همین 
سه قرارداد متمرکز شوند، که معادل 
هفت فاز است و کوشــش کنند در دو 
سال باقیمانده همین ها را تمام کنند«. 
محمدرضا زهیــری، مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز پــارس، در اواخر 
دولت دهم و اوایل دولت یازدهم درباره 
نحوه اجرای این طرح گفته بود: »زمانی 
که مــا در فازهای ۳۵ ماهــه نیازی به 
لوله گذاری نداشتیم، پول هنگفتی به 
تاسیسات دریایی اختصاص داده شد 

تا مثاًل هزار کیلومتر لوله بیاورد. وقتی 
 progress آورد، مجبور بودیم کــه 
ثبت کنیم در فازهــا؛ در حالی که به 
تولید نمی رسیدیم. به مجری یک طرح 
می گفتم شما که فقط دارید پاالیشگاه 
می سازید، فکر نکردید این پاالیشگاه 
برق می خواهد یا بــرای راه اندازی، به 
گاز شیرین نیاز دارد و نمی توان از دریا 
گازترش آورد. یــا در زمینه حفاری، 
وقتی دکل حفاری در موقعیت مستقر 
می شود، با توجه به بهره وری موجود و 
زمان موردنیاز، مطمئناً باید دوره ای طی 
شــود و راه دیگری هم نداریم. ازاین رو 
یکی از گلوگاه های مهم دیگر حفاری 
بود که باید همواره برای آن بودجه ای 

را در نظر می گرفتیم.«
 وزارت نفت در دولت های نهم و 

دهم دقیقاً چقدر زیان دید؟
ماجــرای اجرای طرح هــای ۳۵ 
ماهه در دولت های نهــم و دهم تنها 
بخشــی از خســارت هایی است که 
وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران 
در دولت های نهم و دهم در نتیجه رفتار 
غیرکارشناسی مدیران متحمل شدند.

بهــزاد نبوی، عضو هیــات مدیره 
شرکت پتروپارس که توسعه فاز یک 
پارس جنوبی را برعهده داشت در این 
بــاره می گوید: »باید ببنیــم فازهای 
۱۵ و ۱۶ و سایر فازها را چطور توسعه 
دادند؟تا آنجــا که به یــاد دارم، آقای 
احمدی نژاد در اواخر سال ۹۱ یا اوایل 
سال ۹۲ در مصاحبه ای که در روزنامه 
اطالعات منتشر شــده بود، گفته بود، 
برای اجرای هفت فاز پارس جنوبی تا 
زمان مصاحبه ۴۵ میلیارد دالر هزینه 
شــده و متوسط پیشــرفت فیزیکی 
حدود ۵۰ درصد بوده است! البته اقای 
زنگنه آن ارقــام را اغراق آمیز می داند، 
ولی معتقد اســت برای هر فاز بیش از 
سه میلیارد دالر، یعنی سه برابر فاز یک 
و یک و نیم برابر فازهای ۲ و ۳ به صورت 
نقدی )و نه بیع متقابل( هزینه شــده 
است. این نتیجه کار شرکت هایی نظیر 
پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ است.« این 
همه در حالی اســت که به گفته بهزاد 
نبوی شرکت پتروپارس قرار بود فاز یک 
پارس جنوبی را با قیمت واقعی حدود 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر به پایان 

برساند. فازهای ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی، 
اما در دی ماه ۹۴ در حالی توسط حسن 
روحانی، رئیس جمهوری افتتاح شد که 
پیش از این برای اولین بار در مردادماه 
سال ۹۲ توسط محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهوری وقت رســماً افتتاح 
شــده بود. اجرای پروژه فازهای ۱۵و 
۱۶ پارس جنوبی بیش از دو برابر حد 
متعارف هزینه دربرداشت و زیان ناشی 
از ۶۹ ماه تأخیر در اجــرای آن، حدود 
۴۰ میلیارد دالر برآورد شد. گذشته از 
موارد فوق اما این گونه به نظر می رسد 
که فشارهای اخیر بر شخص وزیر نفت 
به دلیل عدم پرداخت برخی هزینه ها به 
پیمانکارانی است که در دولت های نهم 
و دهم هزینه های زیادی را به شرکت 
ملی نفت ایران تحمیــل کرده بودند. 
بدهی هایی که حتی پرداخت آنها به این 
پیمانکاران با مخالفت سازمان بازرسی 

کل کشور مواجه بوده است. 
زنگنه دو ســال پیــش درمورد 
بدهــی ۵۰ میلیارد دالری شــرکت 
ملی نفت ایران گفته بود: »نمی توان 
همه تخلفات گذشته را فساد نامید، 
چراکه بســیاری از آنها بی انضباطی 
بوده است و  بسیاری از آنها زمینه ساز 
فســاد شــدند و همین عامل سبب 
شــد تا امروز وزارت نفت بیش از ۵۰ 
میلیارد دالر بدهکار باشد که حاصل 
پرداختی های بی حســاب وکتاب در 
فاصله زمانی کوتاه گذشته بوده است. 
چراکه در گذشته بدون هیچ اصولی 
به پیمانکاران بهــای کاری که انجام 

نداده اند را پرداخت می کردند.«

گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است

بدهی 50 میلیارد دالری »احمدی نژاد« روی دست صنعت نفت! 

بدهی 50 میلیارد دالری 
حاصل پرداختی های 
بی حساب وکتاب در 

فاصله زمانی دولت دهم و 
نهم بوده است، چراکه در 

گذشته بدون هیچ اصولی 
به پیمانکاران بهای کاری که 

انجام نداده اند را پرداخت 
می کردند

بدهی 50 میلیارد دالر 
مربوط به وام هایی است 

که دولت نهم و دهم برای 
تکمیل برخی فازهای پارس 
جنوبی و همچنین طرح های 

35 ماهه از صندوق توسعه 
ملی گرفته و چون این 

طرح ها آن زمان به سرانجام 
نرسید، تسویه نشده بود 
. این مبلغ درواقع اصل و 
تأخیر همان وام ها است

گزارش

در حالی که مجلس شــورای اسالمی بانک 
مرکزی را به پرداخت حداقل ۵۰ درصد ســود 
سهام و مالیات علی الحســاب این بانک تا ۱۵ 
بهمن ماه مکلف کرده اســت، رئیس کل بانک 
مرکزی اصرار مجلس بر این موضوع را ســبب 
افزایش پــول پرقدرت و رشــد بیــش از پنج 

درصدی تورم عنوان کرده است.
براســاس ماده چهار قانون تنظیم بخشی 
از مقــررات مالی دولت، تمامی شــرکت های 
دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات 
کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای 
آن ها ســود ویژه پیش بینی می شود، موظف 
به واریز مالیات علی الحســاب و ســود سهام 
علی الحســاب بودجه مصــوب به صورت یک 
دوازدهم در هر ماه هستند که بانک مرکزی نیز 

مشمول این قانون می شود.
بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی 
تنظیم الیحــه بودجه ســنواتی، نمایندگان 
بانک مرکزی به همراه کارشناســان سازمان 
برنامه و بودجه، سود ویژه ساالنه بانک مرکزی 
را پیش بینی کرده و پــس از ابالغ قانون بودجه 
مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به 
واریز علی الحساب مالیات و سود سهام دولت به 

حساب خزانه اقدام می کند.
پیگیری ها حاکــی از آن اســت که بانک 
مرکزی همچون سال های گذشته این موضوع 
را در ســال ۱۳۹۷ نیز رعایت کرده و حســب 
الزامات قانونی و هماهنگی های به عمل آمده 
با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واریز منظم 

مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام 
کرده است.

تغییرات در بودجه ۹۷
اما اختالف میان مجلــس و بانک مرکزی 
در موردی دیگری اســت؛ نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی برای اولین بار در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق پذیری،   
مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص 
مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان 
درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ درنظر 

گرفته اند.
نکته اینجاســت که این جــزء درآمدی در 
قوانین بودجه پیشــین، جزو سایر درآمدهای 
دولت منظور می شــد که در عین حال نسبت 
به تحقق آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با 
ســازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف به واریز 
ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم 
درکنار سایر درآمدهای خود بوده است، در حالی 
که پیش از این و بــا درج ردیف مزبور در طبقه 
ســایر درآمدهای دولت، بانک مرکزی پس از 
مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از 
محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت 

به واریز مبالغ یاد شده اقدام می کرد.
 ابالغیه سازمان برنامه و بودجه 

به بانک مرکزی
اما ماجرا از آن جایی جالب تر می شــود که 
سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه سال 
جاری و پس از پیگیری های مکرر بانک مرکزی 
مبنی بر عدم امکان تحقق درآمدهای مذکور 

در ســال جاری به بانک مرکزی ابالغ می کند 
که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس 
و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه 
سال جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود 
ســهام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در بخش ســوم تغییرات الیحه بودجه سال 
۱۳۹۷، مشمول حکم براساس ماده چهار قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیست که 
بر اســاس این حکم قانونی، مبلغ اضافه شده 
به ســود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت 
مالیات و سود علی الحساب در چارچوب این 

ماده نمی شود.
مجلس تغییر نظر داد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی طی 
روزهای گذشته در جریان اصالح بخش هایی 
از قانون بودجه ســال جاری، بندی را مصوب 
کردند که براساس بند )ق( الحاقی به تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد 
سود ســهام و مالیات علی الحساب پیش بینی 
شده در پیوست شماره ســه این قانون را تا ۱۵ 

بهمن ماه سال جاری )دیروز( پرداخت کند.
این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس 
برای بانک مرکزی، بــا توجه به اینکه این بانک 
پیش تر نیز مشــمول این قانون می شــده و بر 
همین اساس مالیات و سود سهم مربوطه را به 
صورت ماهانه به خزانه واریز می کرده است، به 
نظر می رسد هدف اصلی مجلس شورای اسالمی 
از اضافه کردن بند )ق( به تبصره )۶( ماده واحده 

قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ملغی کردن بند سه 
بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ است که در واقع تغییر نظر از همان 

ابالغیه خرداد ماه است.
رئیس  کل به مجلس رفت

در پی این اتفاق عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی هفتم بهمن ماه ســال جاری در 
جلســه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارائه 
اطالعات آماری مدعی شــد که نه تنها امکان 
تحقق چنین درآمدی بــرای بانک مرکزی از 
محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود 
ندارد، بلکه آخریــن اطالعات در این زمینه که 
مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان می دهد 
تراز درآمدهای بانک مرکزی از این بخش منفی 

۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
همتی این تراز منفی را ناشی از تصمیمات 
اتخاذ شــده در ابتدای ســال جاری مبنی بر 
یکسان ســازی نرخ ارز در نرخ ۴,۲۰۰ تومان 
به ازای هــر دالر و تداوم این سیاســت تا نیمه 
مردادماه ســال جاری، اختصاص بخش قابل 
توجهی از درآمدهای ارزی دولــت به واردات 
کاالهای اساسی به همین نرخ و مداخالت بانک 

مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت 
دانسته است.

قانونی که پایه پولی را افزایش می دهد
وی پس از این توضیحات گفته بود که طرح 
یک فوریتی کــه در مجلس مطرح شــده، در 
صورت تصویب حداقل موجب افزایش ۹۰ هزار 
میلیارد ریال پول پر قدرت می شود و اجبار بانک 
مرکزی در پرداخت ســود تحقق نیافته خرید 
و فــروش ارز، صرفاً چاپ پول اســت و موجب 

افزایش تورم خواهد شد.
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 
با تصویب این قانون و اصرار بر اجرای آن، بانک 
مرکزی قادر نخواهد بود ایــن مبلغ را از محل 
درآمدهای خــود تامین کند و ســرانجام این 
موضوع به چاپ پول خواهد انجامید این پول به 
مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که سبب 

افزایش نرخ تورم خواهد شد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، این 
کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای 
اســالمی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر 
مستقیم آن بر شــرایط اقتصادی مردم خواهد 

انجامید.

دود قانون جدید به چشم مردم می رود

تورم قانونی!


