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بودج�ه س�ال ج�اري كش�ور در حالي ب�ا دالر 
3500تومان�ي و نفت 55 دالري بس�ته ش�د كه 
براي س�ال آتي س�ناريوي هاي مختلف�ي براي 
دالر وج�ود دارد ك�ه دالر ب�راي كااله�اي 
اساس�ي همان 4200تومان فعلي و ي�ا 5هزار تا 
5هزار و 500تومان و دالر براي س�اير مصارف نيز 
8هزار تومان نيمايي ي�ا 10هزار توم�ان لحاظ و 
بهاي نفت در هر بش�كه نيز گويا 65دالر برآورد 
شده اس�ت، اين در حالي است كه حجم صادرات 
نفت نيز در روز بين يك ميلي�ون تا يك ميليون 
و 500هزار بش�كه در روز پيش بيني شده است. 
هر ساله با نزديك شدن به آذر ماه فعاالن اقتصادي 
منتظرند تا ببينند بهاي دالر و نفت در بودجه سال 
آتي به چه شكل اس��ت تا با تحليل مهم ترين سند 
مالي كشور يعني بودجه كل كشور از وقايع اقتصادي 
سال آتي كش��ور تا حدودي مطلع ش��وند و كشف 
چشم انداز كنند. در سال جاري كمي داستان فرق 
مي كند، زيرا فاصله قيمت دالر دولتي با بازار آزاد طي 
دهه هاي گذشته چندان زياد نبود، اما در شرايطي كه 
در بودجه سال 97 دولت نرخ 3500تومان را براي 
دالر و بهاي فروش نفت را 55 دالر در نظر گرفت، هم 
اكنون نرخ هاي متفاوتي ب��راي دالر در بازار وجود 
دارد كه ارز نيمايي در مح��دوده 8 هزار تومان و ارز 

بازار آزاد در كانال 14تا 15هزار تومان است. 
در اين ميان با توجه به اينك��ه پيش از تحريم هاي 
ناعادالنه امريكا ش��اهد تكانه هاي قابل مالحظه اي 
در بازار ارز كش��ور بوده ايم و هم اكن��ون بين نرخ 
بودجه اي دالر در س��ال جاري و بازار آزاد بيش از 
10 هزار تومان فاصله است، اين اعتقاد وجود دارد 
كه پيش بيني هاي لحاظ شده در بودجه سال آتي 
ش��ايد تغيير چنداني را در وضعيت بازار ارز ايجاد 
نكند، منته��اي مراتب نگران��ي از ناحيه خلق پول 
بدون پشتوانه در شبكه بانكي همچنان وجود دارد 
كه طوفان هاي نقدينگي به طور مجدد آرامش بازار 
ارز و س��اير بازارها را به هم بريزد در واقع با افزايش 
حجم پول شاهد تغيير نامحسوس و پيوسته بهاي 

كاال و خدمات در اقتصاد باشيم. 
فاصله قابل مالحظه نرخ دالر در بودجه و بازار آزاد از 
يك طرف و مقوله سياسي خروج امريكا از برجام و 
تحميل مجدد تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران 
از طرف ديگر ش��رايط را براي بودجه ريزي س��ال 
98 متفاوت كرده است، زيرا محدوديتي در رابطه 
با صادرات نفت و دستيابي ايران به ارزهاي ناشي 

از صادرات نفت نيز بايد در بودجه ريزي سال آتي 
لحاظ شود، اما در عين حال عرضه نفت در بورس 
انرژي و تحميل فشار بيشتر بر بازار بدهي دولتي 
و تس��عير نرخ ارز، افزايش ماليات ، به��ره مالكانه 
و ع��وارض صادراتي صنايع ص��ادرات محور چون 
پتروشيمي ها، فوالدي ها، سنگ آهني ها، صنايع 
غذايي و اخذ سود بيشتر از شركت ها و سهام هاي 
دولتي و وابس��ته به دولت، راهكارهايي است براي 

تأمين منابع براي اداره كشور در سال آتي. 
همانطور كه گفته ش��د نرخ ارز قطع��اً مهم ترين 
ش��اخص در لوايح بودجه ساالنه اس��ت و مردم و 
فعاالن اقتصادي همه ساله منتظرند  ببينند دولت 

بودجه سال آينده را با چه نرخ ارزي بسته است. نرخ 
ارز در بودجه، سيگنالي به بازارها است كه سال بعد 
قرار است نرخ ارز در چه محدوده اي باشد. براساس 
برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 
98 كل كشور كه با رويكرد بودجه ريزي مبتني بر 
عملكرد تهيه و تدوين خواهد ش��د، قرار است 14 
آذر ماه 97 از س��وي رئيس جمهور اليحه بودجه 

سال 98 به مجلس تقديم شود. 
   ميزان صادرات نفت در بودجه ۹8

خبرگزاري فارس نيز سناريوهاي مختلف نرخ دالر، 
 ميزان صادرات نفت و بهاي نفت در بودجه سال 98 را 
بر اساس اخذ اطالع از منابع آگاه گزارش كرده است. 

 اوايل سال، صادرات نفت از مرز ۲ ميليون و 400 هزار 
بشكه در روز عبور كرد. با اين حال با شروع تحريم ها 
كاهش اين ميزان به كمتر از 1/5 ميليون بشكه در 
روز محتمل است. همچنين براي بودجه سال آينده 
هدف گذاري روي صادرات يك تا يك ميليون و ۲00 
هزار بشكه در روز است كه منجر به كاهش درآمدهاي 

ارزي ناشي از فروش نفت خواهد شد. 
بر اين اساس، دولت بايد جايگزيني براي درآمدهاي 
نفتي پيش بيني كند. از طرفي درآمدهاي مالياتي 
توان جبران كاهش اين حجم از منابع را ندارد و در 
نهايت براس��اس پيش بيني ها مي تواند با توجه به 
ش��رايط اقتصادي، وضعيت توليد و افزايش هزينه 
بنگاه ها حدود 5 درصد بيشتر نسبت به رقم اليحه 
بودجه 97 و نه قانون بودجه امسال را تجربه كند. با 
اين حال عده اي از كارشناسان به اين ميزان افزايش 

نيز با ديده ترديد نگاه مي كنند. 
در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني ها 
روي صادرات ي��ك ميليون بش��كه در روز بوده اما 
در خصوص قيمت نفت و نرخ تس��عير، مي توان با 
جايگزيني اعداد باالتر، بخشي از كاهش درآمدهای 
ناش��ي از تنزل يافتن صادرات را جبران كرد. بدان 
معنا كه با باالت��ر در نظر گرفتن قيمت تس��عير و 
اميدوار ب��ودن به آنكه قيمت نفت در س��ال آينده 
بيش از ارقام كنوني يعن��ي 70 تا 74 دالر براي هر 
بشكه شود، منابع بيشتري حاصل شود. در چنين 
شرايطي يكي از رويكردها نيز آن است كه صادرات 
1/5 ميليون بشكه در روز را مبناي اليحه قرار دهند. 
مسئله ديگر نرخ تسعير ارز است، برخي مسئوالن 
معتقدند نرخ تسعير با توجه به افزايش قيمت ارز در 
ماه هاي اخير براي كاالهاي اساس��ي همان 4۲00 
تومان و براي ديگر مصارف همان ارز نيمايي 8000 

تومان در اليحه بودجه سال آينده لحاظ شود. 
بر اس��اس بررس��ي هاي مقدماتي انجام شده در 
دولت، قيمت نفت نيز ح��دود ۶5 دالر براي هر 

بشكه پيش بيني مي  شود.
در اين بين، با توجه به اينكه ش��رايط كنوني كشور 
شرايط خاصي است، بسياري از كارشناسان اقتصادي 
از مسئوالن و تمامي دست اندر كاران تهيه و تدوين 
اليحه و تصويب بودجه ب��ه ويژه نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي اين انتظار را دارند كه منافع ملي را 
در بودجه سال آتي مدنظر قرار دهند  تا براي اولين 
سال بودجه را به شكل عملياتي و بر اساس اولويت ها 

و ضرورت هاي هزينه اي ببندند.

 ۷۰۰ هزار بشكه نفت سبك ايران 
در بورس انرژي فروش رفت

 64 قيم�ت  ب�ا  اي�ران  س�بك  نف�ت  بش�كه  ه�زار   ۷00
رف�ت.  ف�روش  ب�ه  ان�رژي  ب�ورس  در  ۹۷ س�نت  و  دالر 
به گزارش »جوان«، س��اعت 14 و 30 دقيقه روز گذش��ته، 700 هزار 
بشكه نفت خام با قيمت پايه 71/59 دالر در رينگ بين المللي بورس 

انرژي روي ميز فروش گذاشته شد. 
در مرحله پيش گش��ايش و در دقايق ابتدايي، 3 تقاضا در قيمت هاي 
مختلف براي نفت خام به ثبت رسيد و در نهايت 700 هزار بشكه نفت 
خام عرضه شده توسط شركت ملي نفت ايران در سه فقره معامله و با 
قيمت ۶4 دالر و 97 سنت در هر بش��كه فروش رفت. ارزش ريالي اين 

معامالت بيش از ۶49 ميليارد تومان اعالم شد. 
در نخستين عرضه نفت خام س��بك ايران در بورس انرژي ۲80 هزار 

بشكه نفت با قيمت 74 دالر و 85 سنت به فروش رسيده بود.  
................................................................................................................................

 عرضه خودروي صفر
به قيمت بازار از كانال نامعلوم

تع�داد  فروش�ندگان خودروگف�ت: ه�ر  اتحادي�ه  رئي�س 
خ�ودروی صف�ر ني�از باش�د مي ت�وان ب�ا قيم�ت ب�ازار خري�د، 
در حالي ك�ه كان�ال عرض�ه اي�ن خودرو ه�ا نامعل�وم اس�ت!

س��عيد مؤتمني در گفت وگو با صداوس��يما با اش��اره ب��ه اينكه اگر 
خودروس��ازان مدعي كمب��ود قطع��ه و مش��كل در تولي��د خودرو 
هستند، چطور اين محصوالت عرضه شده است،افزود: همه خودروهاي 
عرضه شده به روز، داراي پالك و كارتكس هستند. وي با تأكيد بر لزوم 
نظارت بيش��تر بر بازار خودرو گفت: در حال حاضر هر نوع خودروي 
زير 45 ميليون تومان و مونتاژي متقاضي داشته باشد مي تواند آن را 
با قيمت بازار تهي��ه كند. رئيس اتحاديه فروش��ندگان خودرو با بيان 
اينكه سايت ها و كانال ها در فضاي مجازي بس��يار در نابساماني بازار 
اثر گذار بوده اند و نظارتي بر آنها وج��ود ندارد، ادامه داد: در مدتي كه 
بازار خودرو دچار آشفتگي شد، سايت ها به صورت متحد قيمت هايي 
را اعالم مي كردند كه واقعيت نداشت، به طور مثال در حالي كه پرايد 
111 به قيمت 37 ميليون و 500 در بازار عرضه شده است،  در سايت ها 

با قيمت 45 ميليون تومان فروش آن را ثبت كرده اند. 
مؤتمني با بيان اينكه ب��ازار خودرو در ركود اس��ت و متقاضي وجود 
ندارد، افزود: با وجود اين شرايط، ما ش��اهد افزايش قيمت ها هستيم 
كه مصاحبه هاي صاحبان شركت هاي سازنده در خصوص بدهي هاي 
س��نگين به قطعه س��ازان و مش��كالت اين بخش، عامل اين افزايش 
قيمت ها بوده است. وي گفت: هم اكنون حاشيه بازار خودروهاي زير 
30 ميليون تومان از 1۲تا 14 ميليون توم��ان، خودروهاي 30 تا45 
ميليون توم��ان از ۲1تا 35 ميلي��ون تومان و خودروه��اي 45 تا 55 

ميليون تومان از 43 تا 5۶ ميليون تومان است.

 جزئيات خروج ۴ بانك ايراني
از فهرست تحريم ها

مدي�ر مب�ارزه ب�ا پولش�ويي و تطبي�ق بان�ك خاورميان�ه 
را  جزئي�ات خ�روج چه�ار بان�ك و مؤسس�ه مال�ي ايران�ي 
ك�رد.  تش�ريح  امري�كا  ثانوي�ه  تحريم ه�اي  فهرس�ت  از 
به گزارش خبرگزاري صداو سيما، فرزانه رجايي سلماسي با تأييد خروج 
چهار بانك و مؤسسه مالي ايراني از فهرست تحريم هاي ثانويه امريكا 
گفت: وزارت خزانه  داري امريكا روز سه  ش��نبه، پنجم نوامبر با انتشار 
فهرستي، برخي بانك هاي ايراني را تحت تحريم ثانويه قرار داد. وي با 
بيان اينكه، دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا )اوفك( ارگاني است 
كه زير نظر اداره  كل خزانه داري ف��درال امريكا فعاليت مي كند، اظهار 
داشت: اين ارگان فهرست هاي متعددي دارد كه مهم ترين آنها فهرستي 
به نام) SDN )Specially Designated National است كه اين 
فهرست هم ش��امل افراد و شركت هايي اس��ت كه تحت تحريم اوليه 
هستند و هم افراد و شركت هايي كه امريكا آنها را تحت تحريم ثانويه 

قرار داده است. 
مدير مبارزه با پولشويي و تطبيق بانك خاورميانه افزود: به اين ترتيب در 
روز پنجم نوامبر امريكا فهرستي را منتشر كرد كه در آن برخي بانك هاي 

ايراني شامل تحريم هاي ثانويه هم مي شدند. 
رجايي سلماسي با بيان اينكه برخي بانك ها از جمله سامان، كارآفرين، 
اقتصاد نوين، مسكن، سرمايه از ابتدا در فهرست تحريم هاي ثانويه قرار 
نداشتند، تصريح كرد: بنابراين اين طور نبوده كه همه بانك هاي ايراني 
از ابتدا تحت تحريم ثانويه بوده باش��ند و در واقع براي تعدادي از آنها 
برچسب subject to secondary sanctions قرار داده نشده بود. 
وي با اشاره به خروج چهار بانك و مؤسسه مالي از فهرست تحريم هاي 
ثانويه گفت: چند روز پس از آن يعني روز پنج ش��نبه هفته گذشته با 
تغييري كه در فهرست تحريم هاي امريكا اعمال شد، در واقع گفته شد 
كه اشتباهي به وجود آمده و امريكا بانك هاي »خاورميانه«، »حكمت 
ايرانيان«، »قرض الحسنه مهر ايران« و مؤسس��ه مالي »توسعه« را از 
 subject to فهرست تحريم هاي ثانويه خارج كرد؛ در واقع برچسب

secondary sanctions از آنها برداشته شد. 
به گفته مدير مبارزه با پولش��ويي و تطبيق بانك خاورميانه، در حال 
حاضر بين 11 تا 1۲ بانك ايراني هس��تند كه در فهرست تحريم هاي 
ثانويه امريكا قرار ندارد و س��وئيفت براي آنها ب��از خواهد بود كه اين 
بانك ها در ابتدا بايد بخش بين الملل فعال داش��ته باشند و در مرحله 
دوم بانك هايي را پيدا كنند كه حاضر باش��ند به عنوان بانك كارگزار 

با آنها كار كنند. 
رجايي سلماسي ادامه داد: به نظر مي آيد كه اوفك با اين كار خواسته 
كانالي را براي واردات غذا، دارو و اقالم بشر دوستانه باز بگذارد و شايد 

نتوانيم براي واردات كاالهاي ديگر از اين كانال استفاده كنيم. 
وي با اشاره به ابهاماتي در فهرست تحريم هاي امريكا اظهار داشت: به 
نظر مي رس��د كه وزارت خزانه داري امريكا همه چيز را روشن و شفاف 
نمي كند تا بتواند در صورت نياز تغييرات خود را در تحريم ها به راحتي 
اعمال كند. براي مثال در حال حاضر در اين تحريم ها به طور رس��مي 
مشخص نشده كه ما از كانال سوئيفت مي توانيم چه اقالمي را وارد كنيم 
و فقط گفتند كه سوئيفت براي آنها باز است و تحت تحريم هاي ثانويه 
هم نيستند. افراد و شركت هايي كه در فهرست تحريم هاي اوليه امريكا 
قرار بگيرند، تمام ساكنان دائمي )داراي گرين كارت امريكا(، شهروندان  
امريكايي و شركت هاي تجاري و حتي غيرانتفاعي ثبت شده در امريكا 
اجازه انجام هيچ گونه معامله اي را با آنه��ا بدون مجوز اوفك ندارند، اما 
شركت ها و افراد ثالث يا در واقع شركت ها و افراد غيرامريكايي مي توانند 

به تبادالت تجاري با آنها ادامه دهند.

بر اساس سناريوهاي مختلف براي بودجه سال ۹8

بهاي دالر در سال آتی شايد تغيير چنداني نكند
هادی غالمحسینی
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