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از حدود 4۰ ميليارد دالر درخواس�ت پذيرفته ش�ده از سوي 
صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهيالت ارزي تا كنون حدود 
۱۶ ميلي�ارد دالر به بخش ه�اي مختلف پرداخت شده اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، از سال ۱۳۹۰ كه صندوق توسعه ملي به طور 
رسمي شكل گرفت و در قانون بودجه س��هم آن از منابع ناشي از 
فروش نفت و فرآورده هاي آن مش��خص شد س��االنه بنا به درصد 
تعيين ش��ده منابع به آن واريز مي ش��ود و منابع آن در محل هاي 
تعريف ش��ده در قانون در قالب تس��هيالت به كار گرفته مي شود. 
تسهيالت صندوق توس��عه ملي به دو بخش ارزي و ريالي تقسيم 
مي ش��ود و مطابق با اساسنامه صندوق اس��تفاده كنندگان از اين 
تسهيالت را فعاالن اقتصادي بخش خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي 
اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي تشكيل مي دهند. 
آخرين گزارش از عملكرد صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيالت 
ارزي نش��ان مي دهد كه مبلغ كل تس��هيالت ارزي پذيرش شده 
توسط صندوق )اعالم وصول شده( تا پايان شهريور امسال حدود 
۴۰ ميليارد ۳۹۵ ميليون دالر بوده اس��ت كه از اين رقم حدود ۳۷ 
ميليارد و ۷۴۷ ميليون دالر به مرحله تخصيص رسيده و به عبارتي 

بانك مركزي نامه مسدودي آن را صادر كرده است. 
از مجموع تسهيالت ارزي كه مسدود شده حدود ۲۲ ميليارد و ۴۱ 
ميليون دالر به طرح هاي بخ��ش خصوصي، ۹۴ ميليون دالر براي 
طرح هاي بخش تعاوني و ۱۵ ميليارد ۴۴ ميليون دالر به طرح هاي 

بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسس��ات عموم��ي غير دولتي و تا 
۵۶۹ ميليون دالر در ساير موارد تخصيص يافته است. از كل مبلغ 
مس��دود ش��ده يعني از ۳۷ ميليارد و ۷۴۷ ميليون دالر كه براي 
پرداخت تسهيالت از طريق قراردادهاي عامليت ارزي است، حدود 
۱۶ ميليارد و ۸۶۰ ميليون دالر با همكاري بانك هاي عامل و بانك 

مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. 
اما عالوه بر اين تس��هيالت حدود ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دالر 
براي اعطاي تس��هيالت در اجراي طرح هاي ملي مربوط به حوزه 
آب، خاك و كشاورزي اختصاص پيدا كرده است. بررسي عملكرد 
اين بخش از اين حكايت دارد كه ۸ ميلي��ارد دالر براي طرح هاي 
مهار و تنظيم آب هاي كشور، يك ميليارد ۵۰۰ ميليون دالر براي 

طرح هاي احيا و توس��عه اراضي كشاورزي استان هاي خوزستان و 
ايالم، ۵۰۰ ميليون دالر براي طرح هاي آبياري تحت فش��ار، ۵۰۰ 
ميليون دالر براي آبرساني به روستاها و همچنين ۳۵۰ ميليون دالر 
براي تكميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان مسدود شده است. 
همچنين ۳ ميليارد و ۲۰۸ ميليون دالر براي اجراي بند )د( از تبصره 
)۴( قانون بودجه سال جاري اختصاص پيدا كرده است كه طبق اين 
بند قانوني دولت مجاز است حدود ۱۴ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان 
از منابع صندوق را برداشت كرده و به چند بخش اختصاص دهد از 
جمله صدا و سيما، تقويت بنيه دفاعي، بازسازي مناطق زلزله زده، 
طرح هاي آبرساني روستايي، توليد واكسن س��ينه پهلو و عفونت 

كودكان و رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردهاي خوزستان. 
همچنين در مجموع مبلغ��ي معادل ۱۰ ميلي��ارد و ۸۳۰ ميليون دالر 
براس��اس س��اير تكاليف محوله به صندوق توس��ط مراجعه قانوني، به 
طرح هاي مربوط اختصاص پيدا كرده و مسدود شده است. در اين بين 
مي توان اشاره كرد به بخشي از منابعي كه در سال جاري دولت با توجه به 
مجوزهايي كه دريافت كرد توانست منابعي از صندوق را براي به كارگيري 
در برخي بخش ها مورد استفاده قرار دهد. تسهيالت دريافتي از صندوق 
توسعه ملي بعد از مدت تنفسي كه براي آن تعيين مي شود با سود ۶ درصد 
بازپرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه تسهيالت دريافتي دولت با 
سود ۳/۵ درصد برمي گردد و آنطور كه رئيس صندوق توسعه ملي اعالم 

كرده است، تسويه بدهي دولت از سال آينده انجام خواهد شد.

سرنوشت درخواست ۴۰ ميليارد دالر وام ارزي

 امريكا معافيت تحريمي عراق را 
تمديد مي كند

كارش�ناس  ط�راح تحريم ه�اي اي�ران معتق�د اس�ت، امري�كا 
ب�ا ه�دف بلندم�دت كاه�ش وابس�تگي ع�راق ب�ه اي�ران، 
معافي�ت بغ�داد از تحريم ه�اي جدي�د را تمدي�د می كن�د. 
به گزارش سي ان بي س��ي، دونالد ترامپ در ماه نوامبر، به عراق براي 
خريد انرژي از ايران، معافي��ت ۴۵ روزه داد و با احتمال بروز بي ثباتي 
بيشتر در اين كش��ور، اكنون انتظار مي رود امريكا به اين كشور اجازه 
تجارت با ايران را بدهد بر اس��اس ش��رايطي كه هنوز تصميم گيري 
نشده است. اما تحريم ها يك فوريت جديدي ايجاد كرده تا آن چيزي 
كه بغداد و واشنگتن مدت هاس��ت به دنبال آن هستند، انجام شود و 
آن كاهش وابستگي اقتصادي اين كشور به تهران است. ريچارد نفيو، 
كارشناس تحريم ها براي مذاكره با ايران در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 
وزارت خارجه امريكا به سي ان بي سي گفت: »من فكر مي كنم امريكا 
تالش مي كند تا راه حلي براي ع��راق بيابد. . . دول��ت امريكا مي داند 
كه عراق كشور كليدي اس��ت در رقابتي كه ميان امريكا و ايران آغاز 

شده است.«
وي افزود: پس از خرج ميلياردها دالر در س��ال هاي جنگ و اش��غال، 
واش��نگتن منافع واقعي در موفقيت عراق دارد. »يك��ي از مهم ترين 

منافعش اين است كه جلوي ايران سدي ايجاد كند. « 
وزارت خارجه كه تاكنون تصميم رس��مي در م��ورد معافيت ها اعالم 
نكرده است، به درخواس��ت براي اظهارنظر پاس��خ فوري نداد. ايران، 
سومين ش��ريك بزرگ تجاري عراق است و س��االنه ۱۳ ميليارد دالر 
تجارت بين مرزي با ايران دارد و دو كش��ور با اكثريت ش��يعه روابط 
فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي قوي دارند و به رغم اينكه عراق دومين 
توليدكننده بزرگ اوپك است، اما به تأسيسات گاز طبيعي ايران براي 
بيش از ۴۵ درصد توليد برق خود وابسته است كه اكنون با تحريم هاي 
امريكا مي تواند به مسئله بغرنجي براي اين كشور تبديل شود. به گفته 
تحليلگران، بدون ادامه معافيت از تحريم هاي ايران، عراق يك س��وم 

نيروي برق توليد خود را يك شبه از دست مي دهد. 
........................................................................................................................

رقم پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق 
بيش از ۲۰ درصد است

رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس با اش�اره به پيش�نهاد دولت 
براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق س�ال ۹۸ گفت: ب�ه احتمال زياد 
ميزان پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد 
دولت بيشتر اس�ت، اما فعاًل نمي توانيم عدد دقيقي را اعالم كنيم. 
به گزارش »تس��نيم«، محمد رضا پورابراهيمي ب��ا حضور در تحريريه 
بخش خبري ۲۱ شبكه يك س��يما با بيان اينكه در بودجه سال آينده 
سياس��ت هاي حمايتي در نظر مي گيريم، تأكيد كرد: قيمت كاالهاي 
اساسي در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ نبايد تغيير كند و هر گونه 
افزايش قيمت سوخت كه منجر به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد 

مردم شود از نظر مجلس كنار گذاشته خواهد شد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي با اشاره به اينكه 
هنوز اليحه بودجه س��ال آينده به مجلس ش��وراي اس��المي تقديم 
نشده اس��ت، افزود: عدد و رقم هاي مطرح ش��ده درب��اره اين بودجه، 
غيررسمي است. پس از ارائه رسمي اليحه بودجه از سوي رئيس جمهور 

به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصميم گيري مي كنيم. 
پورابراهيمي با اش��اره به محدوديت هاي فروش نفت و شرايط خاص 
اقتصادي كشور ادامه داد: مجلس س��عي مي كند با احتياط بودجه را 

بررسي كند. 
وي با بيان اينكه تغيير نرخ ارز يكي از مؤلفه هاي اصلي بودجه سال ۹۸ 
خواهد بود، اضافه كرد: ابتدا پيش��نهاد دولت را در اين زمينه مبنا قرار 

مي دهيم و سپس متناسب با نرخ هاي اقتصاد آن را بررسي مي كنيم. 
پورابراهيمي افزود: با توجه ب��ه اختصاص ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني 
به كاالهاي اساس��ي، قيمت اين كاالها در س��ال ۹۷ حداكثر بايد ۵ تا 
۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ تغيير مي كرد، اما بر اساس آمارها حدود 
۷۰ درصد افزاي��ش يافته و اين به اين معناس��ت كه دول��ت در حوزه 

سياست هاي نظارتي، موفق عمل نكرد. 
وي با بيان اينكه دولت مكلف به نظارت اس��ت، تأكيد كرد: در بودجه 
سال ۹۸ حتماً وارد اين بحث مي شويم. پيشنهاد نخست ما اين است 
كه دولت نظارت هاي خ��ود را به نحوي اعمال كن��د كه خروجي آن، 
قيمت كاالهاي اساس��ي متناس��ب با نرخ ارز ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان باش��د، اما در صورتي كه با دولت در اين زمينه به توافق نرسيم 
پيشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت يارانه كاالهاي اساسي از طريق كارت 

اعتباري به مردم است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، موضوع حقوق و 
دس��تمزد را از جمله دغدغه ها اعالم و اضافه كرد: در بودجه سال ۹۷، 
حدود ۳۰۰ هزار ميلي��ارد تومان منابع مربوط ب��ه بودجه هاي جاري 
اس��ت. پيش بيني دولت اين است كه حقوق و دس��تمزد در سال ۹۸، 

۲۰درصد افزايش يابد. 
پورابراهيمي افزود: انتظار ما از دولت اين اس��ت ك��ه خروجي كار به 
گونه اي باشد كه بخشي از قدرت خريد مردم از طريق افزايش حقوق در 
سال ۹۸ جبران شود. وي اضافه كرد: به احتمال زياد ميزان پيشنهادي 
مجلس براي افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد دولت بيشتر است، اما 

فعاًل نمي توانيم عدد دقيقي را اعالم كنيم. 
پورابراهيمي درباره سوخت و انرژي گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين 
كشور ۸۵ ميليون ليتر است و پيش بيني ما اين است كه ۱۰ درصد آن 
قاچاق مي شود و بخشي هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت 

پايين بودن نرخ آن است كه اين موضوع قابل استمرار نيست. 
وي افزود: موضوع كارت سوخت در دستور كار قرار دارد. درباره 
نرخ س��وخت در س��ال ۹۸ بايد مؤلفه هاي مختلف��ي را در نظر 
بگيريم. اگر افزايش قيمت بخواهد موجب رشد تورمي قيمت ها 
و كاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نيست. 
وي ادامه داد: روش ها و پيش��نهادهاي مختلف��ي براي كنترل 
مصرف س��وخت وجود دارد كه در حال كار كارشناس��ي است. 
پورابراهيمي تأكيد كرد: هر گونه افزايش قيمت سوخت كه منجر 
به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم شود از نظر مجلس 

كنار گذاشته خواهد شد.

 برگزاري جلسه شوراي عالي مسكن 
بعد از ۵ سال تعطيلي

ش�وراي  جلس�ه  آخري�ن  از  س�ال  پن�ج  حالي ك�ه  در 
عال�ي مس�كن مي گذرد، خبره�ا ب�ه نق�ل از وزي�ر راه و 
شهرس�ازي حكاي�ت از برگ�زاري ش�وراي عال�ي مس�كن 
ب�ا حض�ور رئيس جمه�ور و تي�م اقتص�ادي دول�ت مي ده�د. 
به گزارش »فارس«، محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در حالي به 
تازگي اعالم كرده است كه به زودي اولين جلسه شوراي عالي مسكن با 
حضور رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت برگزار خواهد شد كه خبرها 

حاكي از تعطيلي اين شورا طي بيش از پنج سال مي دهد. 
بنابراين گزارش، شوراي عالي مسكن در دولت يازدهم و دوازدهم هنوز 
يك جلسه هم برگزار نشده است و ظاهراً مخالفت كننده اصلي برگزاري 

جلسات شوراي عالي مسكن وزير سابق راه و شهرسازي بود. 
با توجه به وضعيت نابه سامان بخش مس��كن و تأكيدات مقام معظم 
رهبري و جدي ش��دن دولت براي تكميل واحدهاي مسكن مهر قرار 
است، ش��وراي عالي مس��كن با حضور رئيس جمهور اين مشكالت را 

بررسي و برطرف كند. 
پيش تر اس��المي وزير راه و شهرس��ازي از برگزاري جلس��ات بررسي 
مشكالت مسكن مهر خبر داده و در صفحه اينستاگرام خود نوشته بود:  
»در راستاي انجام مأموريت  و پاسخ به عزيزاني كه متقاضي مسكن مهر 
هستند و خصوصاً در صفحه اينستاگرام بنده مطالبي در اين خصوص 
مي نويس��ند، بايد عرض كنم از اين به بعد هر شنبه از ساعت ۷ تا ۸/۵ 
صبح جلسه برگزار شد و هر بخش گزارش خود را داد. به زودي با بررسي 
و تصويب راهكارها تصميم هاي گرفته شده به اطالع هموطنان عزيز 

خصوصاً متقاضيان مسكن مهر خواهد رسيد.«
با توجه به مالقات خصوصي وزير راه و شهرسازي با مقام معظم رهبري 
به نظر مي رسد عزم دولت در تكميل مسكن مهر و حل مشكالت بخش 

مسكن اقشار كم درآمد و ساخت مسكن براي محرومان جدي است. 
وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه جلس��ه امروز هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه دولت براي كاهش قيمت مسكن 
چه برنامه اي دارد، گفت: بازار مسكن تابعي از شرايط اقتصادي است و 
متأثر از تحوالتي است كه در بازار ارز رخ داد و الزاماً به خود بازار مسكن 
مربوط نمي شود. مهم اين است ما در جريان توليد مسكن براي اقشار 
متوسط و كم درآمد، برنامه متنوعي داشته باشيم و به آنان كمك كنيم 

تا صاحب مسكن شوند. 
........................................................................................................................

 افزايش تعرفه برق پرمصرف ها
تنها در ۴ ماه تابستان

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به موافقت كميسيون هاي 
تخصصي دولت ب�ا افزايش تعرفه ب�رق پرمصرف ها ك�ه صرفًا ۱4 
درصد مش�تركين هس�تند، گفت: اگر دولت تصويب كند اجراي 
افزايش تعرفه برق از اول خردادماه تا پايان شهريورماه خواهد بود. 
محمود رضا حقي فام در گفت وگو با »فارس« در پاسخ به اين سؤال كه 
گفته مي ش��ود ظاهراً دولت با افزايش تعرفه برق پرمصرف ها مخالف 
است، گفت: پيشنهاد افزايش تعرفه برق پرمصرف ها از كميسيون هاي 
تخصصي دولت عب��ور كرده و تأييد شده اس��ت، بنابراين قرار اس��ت 

پيشنهاد در هيئت دولت مطرح و به آن رأي داده شود. 
وي افزود: تا آنجاي��ي كه بنده اطالع دارم كميس��يون هاي تخصصي 
دولت با پيش��نهاد وزارت ني��رو براي اص��الح و افزاي��ش تعرفه برق 
موافقت كرده و آن را تأييد كرده اند، ام��ا اطالعي از اينكه دولت با آن 
مخالف باش��د، ندارم. س��خنگوي صنعت برق با تأكيد بر اينكه قطعاً 
پيشنهاد اصالح و افزايش تعرفه برق پرمصرف ها براي افزايش درآمد 
شركت هاي توزيع برق نيس��ت، تصريح كرد: در پيشنهاد ارائه شده به 
دولت براي اصالح تعرفه هاي برق پرمصرف ها موضوع افزايش تعرفه 
مربوط به چهار ماه اوج مصرف است و از اول خرداد تا پايان شهريورماه 

را در بر خواهد گرفت. 
حقي فام ادامه داد: هدف از اين برنامه تنها كاهش ميزان مصرف برق 

پرمصرف ها و ملحق شدن اين گروه به خوش مصرف ها است. 
وي اضافه كرد: در پيش��نهاد ارس��الي وزارت نيرو به رئيس جمهور و 
دولت به صراحت اعالم شده است كه اين برنامه تنها محدود به چهار 
ماه از سال است و قرار نيس��ت كه اين افزايش تعرفه مشمول قبوض 

تمام مشتركان برق شود. 
حقي فام خاطرنش��ان كرد: ۸۶ درصد مش��تركان برق مش��مول اين 
طرح افزايش تعرفه پرمصرف ها نخواهند ش��د، بنابراين اگر دولت در 
زمان مناس��ب اين طرح را به تصويب برس��اند ۱۴ درص��د مابقي هم 
مي توانند ب��ا آموزش و تبليغات الزم به جرگ��ه كم مصرف ها در فصل 

تابستان بپيوندند. 
به گفته وي، اگر اين طرح به درستي اجرا شود مي توانيم ميزان مصرف 
برق را در فصل تابستان كنترل كنيم و ش��ايد حتي درآمدها كاهش 

هم داشته باشد. 
........................................................................................................................

وضعيت ايران در شدت انرژي چگونه است؟
بر اساس آمار منتشر شده بانك جهاني نمودار شدت انرژي ايران در 
چند سال اخير روندي تقريباً صعودي دارد؛ يعني نه تنها شدت انرژي 
كاهش پيدا نكرده بلكه در بازه ۱4 س�اله افزايش پيدا كرده است. 
به گزارش »مهر«، حس��ين جعفري، كارش��ناس انرژي با بيان اينكه 
شدت انرژي شاخص مناسبي براي مقايسه بين دو كشور نيست، گفت: 
علت نامناسب بودن اين شاخص اين است كه عالوه بر بهره وري مصرف 
انرژي و توليد ناخالص داخلي، عامل دما نقش بسيار تعيين كننده اي در 
تعيين مقدار آن دارد. به عنوان مثال كشور سردي مثل روسيه داراي 
شدت انرژي بااليي است زيرا انرژي بسياري براي گرمايش در اين كشور 

استفاده مي شود كه امري اجتناب ناپذير است. 
وي ادامه داد: براي مقايس��ه دو كش��ور با يكديگر از نظر شدت انرژي 
بايد توجه ش��ود كه آيا اين دو كش��ور از نظر آب و هوايي شبيه به هم 
هستند يا خير. به عبارتي ديگر يعني نمي توان شدت انرژي روسيه را 
با عراق مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه روسيه در اين شاخص وضعيت 

بدي دارد. 
به گفته اين كارشناس انرژي براي مقايس��ه ايران با ساير كشورها نيز 
بايد به اين نكته كه دما در ايران چه ميزان است، توجه كرد. نكته اي كه 
در اكثر تحليل ها به آن توجهي نمي شود و صرفاً گفته مي شود وضعيت 

ايران در اين شاخص بد است، زيرا چند برابر ميانگين جهاني است. 
در شرايط فعلي كه اكثر كشورهاي توسعه يافته در حال كاهش دادن 
ش��دت انرژي خود هس��تند و اين امر را يكي از پروژه هاي اصلي خود 
تعريف كرده اند، ايران نيز باي��د به اين موضوع توجه ويژه اي داش��ته 
باشد و كاهش شدت انرژي را در دس��تور كار خود قرار دهد. گرچه در 
اكثر برنامه ها و قانون هاي سال هاي اخير كاهش شدت انرژي به چشم 

مي خورد، اما در عمل تقريباً هيچ نمودي نداشته است.

ادامه از صفحه اول
اين روزها تنش هاي ارزي كشور در حال فروكش 
كردن اس��ت و بانك مركزي تالش گسترده اي 
را ب��راي بازگرداندن آرام��ش به ب��ازار ارز آغاز 
كرده است، اما در اين ميان مهم ترين نقطه تاريك 
اين بحران ارزي، موضوع قيمت گذاري دستوري 

ارز ۴۲۰۰ توماني و نحوه تخصيص آن است. 
اقدامي كه بسياري از كارشناس��ان در آن زمان بر 
اشتباه بودن آن صحه گذاشتند و همين روند باعث 
شكل گيري رانت هاي مختلف و حيف و ميل شدن 

مقادير زيادي از درآمدهاي ارز كشور شد. 
درس��ت در همان زمان به كارگيري اين سياست 
اش��تباه ۱۸ ميلي��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومان��ي به 
متقاضيان اختصاص يافت كه بخشي از اين حجم 
ارز ص��رف واردات كاالهاي غير ض��روري، بخش 
ديگري هم بدون انجام واردات كاال از كشور خارج 

شد و يا با قيمت ارز آزاد فروخته شد. 
در اي��ن ميان نكت��ه مهم اين اس��ت ك��ه به رغم 
تأكيد كارشناس��ان در خصوص قيم��ت گذاري 
۴۲۰۰ تومان��ي دالر توس��ط دول��ت و همچنين 
اثبات غلط بودن سياست هاي ارزي دولت، به نظر 
مي رسد از رئيس كل بانك مركزي و دستيار ويژه 
اقتصاد تا خود رئيس جمهور به جاي پاسخگويي در 
خصوص اقدامات اشتباه اين سياستگذاري سعي 
در فرار از قبول مس��ئوليت دارند. بر اين اس��اس، 
رئيس جمهور در جريان يك سخنراني در استان 
سمنان، در خصوص علت نرخ گذاري اشتباه ارزي 
در فروردين ماه امس��ال مي گويد: »توطئه امريكا 
را در فروردين ديديم و در نشس��تي اقتصادي در 
سطح ملي با حضور مسئوالن، معاونان و مشاوران 

اقتصادي كشور تصميمي به اتفاق آرا گرفتيم، در 
آن نشست از همه سؤال شد و اگر يك نظر مخالف 
بود، نمي پذيرفتم«. رئيس جمهور سپس مي گويد: 
»تمام وزيران، معاونان و مش��اوران در آن نشست 
تأكيد داشتند كه ارز تك نرخي شود، در آن نشست 
همه به اتفاق معتقد بودند ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان 

تمام نيازمندي كشور كامل تأمين مي شود.«
   سيف مخالف بود! 

جالب اينجاست كه چندي پيش ولي اهلل سيف، 
رئيس كل پيشين بانك مركزي در مصاحبه اي 
تفضيلي ب��ا ي��ك رس��انه صحبتي ب��ر خالف 
گفته هاي روحاني انج��ام مي دهد و از مخالفت 
و س��پس اس��تعفاي خود در زمان تصميم دالر 
۴۲۰۰ تومان خبر داده ب��ود. در اين مصاحبه، 
هنگامي مصاحبه كننده از س��يف در مورد يكي 
از موارد اختالف نظرش با رئيس جمهور س��ؤال 
مي كند، وي به مصوبه ۲۲ فروردين در مورد ارز 
۴۲۰۰ توماني اشاره مي كند و مي گويد: »مثاًل 
همين مصوبه ۲۲ فروردين كه ارز ۴۲۰۰ توماني 
را پايه گ��ذاري كرد. بايد بگوي��م از لحظه اي كه 
تصميم دولت در اين خصوص ابالغ ش��د، من و 
همكارانم تالش كرديم با سرعت و دقت مقررات 
و بخش��نامه هاي الزم را طوري تغيير يا اصالح 
كنيم كه كمترين آس��يب به اقتص��اد و فعاالن 
اقتصادي وارد ش��ود. . . برخي تصميمات خارج 
از بانك اخذ ولي براي بانك مركزي الزم االجرا 
مي ش��وند. مثاًل همين مصوبه ۲۲ فروردين كه 
ارز ۴۲۰۰ توماني را پايه گذاري ك��رد. . . اين را 
هم االن مي توانم بگويم كه در طول مسئوليتم 
در بانك مركزي چند مورد پيش آمد كه استعفا 

و تقاضاي كناره گيري كردم و آخرين مورد آن 
همين فروردين سال جاري بود كه البته اين بار 

هم مورد موافقت قرار نگرفت.«
بنابراين مش��خص اس��ت كه رئي��س كل بانك 
مركزي پس از اس��تعفا قطعاً در خصوص علت 
اس��تعفاي خود به رئيس جمهور توضيح داده و 
البت��ه رئيس جمهور هم نمي توانس��ته در مورد 
عدم موافقت ركن اصلي تصميم گير سياس��ت 
ارزي كش��ور درخصوص نرخ گذاري ارز آگاهي 
نداش��ته باش��د. به همين خاطر به نظر مي رسد 
كه گفته هاي حسن روحاني در اين خصوص كه 
گفت »اگر يك نظر مخالف بود نمي پذيرفتم. « 

خالف واقع است. 
   نيلی اصاًل نبود!

اما نه فقط ولي اهلل س��يف، بلكه به نظر مي رسد كه 
مسعود نيلي به عنوان دستيار اقتصادي رئيس جمهور 

در مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. 
نيلي اخيراً در مصاحبه اي كه با هفته نامه تجارت 
فردا داشته است، اگرچه به صراحت در اين خصوص 
س��خن نگفته اما در دو بخ��ش از مصاحبه تلويحاً 
نرخ گذاري دستوري روي ارز را شماتت مي كند و 
مي گويد: » تا آنجا كه به خاطر دارم، بدون استثنا، 
همه رؤساي دولت هاي ما، در زمينه نرخ ارز، قائل به 
ارتباط ميان تورم و نرخ ارز نبوده اند و تمايل جدي 

قلبي آنها، حتي كاهش نرخ ارز بوده است. 
نيلي در جايي ديگر از اين مصاحبه هم مي گويد: 
»نظرم اين بود كه سركوب نرخ ارز باعث جهش 
آن مي ش��ود؛ قاعدتاً آقاي روحاني چنين نظري 
نداشتند. اين يكي از موارد مهم تفاوت نگاه بود. 
البته اين موض��وع در بي��رون از دولت هم مورد 

اختالف است. همان اختالف كه در محافل درباره 
نرخ ارز وجود دارد، درون دولت هم وجود دارد. از 
ابتداي دولت يازدهم آقاي روحاني نظرشان اين 
بود كه نرخ ارز اگر كاهش پيدا نمي كند حداقل 
افزايش پيدا نكند. خيلي هم در اين زمينه مصر 
بودند. استدالل من اين بود كه نظام دونرخي ارز 
اصوالً معني اش اين اس��ت كه شما مي خواهيد 
اما نمي توانيد. مي خواهيد يعن��ي عدد پايين و 
نمي توانيد يعني عدد باال. اگر مي ش��د روي نرخ 
ارز آزاد كنترل كامل اعمال ك��رد كه اصاًل نظام 
ارزي دونرخي نمي ش��د.« وي همچنين در اين 
مصاحبه به صراحت مي گويد كه از قبل از اين اعالم 
نه فقط رئيس جمهور را نمي ديده بلكه در جلسات 

هم شركت نمي كرده است. 
   سرانجام تناقض گويی ها

بنابراي��ن م��رور گفته هاي اي��ن دو مهره ارش��د 
اقتصادي دولت نش��ان مي دهد كه تصميم دولت 
براي نرخ گذاري ۴۲۰۰ تومان��ي روي قيمت دالر 
در فروردين ماه امس��ال كه در حقيقت س��ركوب 
قيمت ارز و ايجاد فرصت طاليي براي رانت خواران 
بوده اس��ت كه حاض��ر به قب��ول مس��ئوليت آن 
نيستند، اتفاقي كه ضربه اي سخت به اقتصاد كشور 
زد و منابع ارزش��مند ارزي را كه مي توانس��ت در 
روزهاي تحريم به كمك دولت بيايد به ابزاري عليه 
كشور تبديل كرد. شايد تناقض گويی های اقتصادی 
در س��خنرانی های اخير دكتر روحانی ناش��ی از 
بی بهره شدن از نظرات مشاور مطمئن اقتصادی و 

غالب شدن نگاه سياسی در سخنان وی است. 
دكتر نيلی، دستيار ارشد سابق رئيس جمهور در 
آخرين مصاحبه خود در اين باره گفته بود:...  روی 
سخنان ايشان ]روحانی[ خيلی حساس بودم. اينكه 
سخنان ايشان حساب شده باشد و بتواند از طريق 
سخنان سنجيده و درست، هدايت فكری اقتصادی 
جامعه را به عنوان يك سياستمدار بر عهده بگيرند. 
شايد اگر يك نفر سخنرانی های ايشان را در چند 
ماه اخير با س��خنرانی های دولت يازدهم مقايسه 

كند متوجه تفاوت اساسی شود.«
همچنين بد نيس��ت دكت��ر روحاني اس��تناد به 
س��خناني كه ديروز در س��فر به س��منان خود 
بيان كرد ه اند، بيش��تر توضيح دهند كه چه طور 
فرمول هاي اقتصادي غلط در گذشته باعث گراني 
نرخ ارز ش��ده و مورد تجديد نظر قرار بگيرند، اما 
فرمول ها و نظ��رات اقتصاد دانان و كارشناس��ان 
اقتصادي درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني كه منجر 
به تزريق ميلياردها دالر ارز از سوي بانك مركزي 

شد، درست است ؟ 
در پايان بد نيس��ت ي��ادآوري كنيم: چن��د نفر از 
اخاللگران كه حجم گ��ردش مالي همه آنها كمتر 
از يك ميليارد دالر بوده به مجازات اعدام محكوم 
ش��دند و حكم واردكنندگان موبايل نيزدر هفته 
آينده صادر خواهد شد، اما همچنان در البه الي اين 
نوع اظهار نظر ها، كسي مسئوليت تصميمات غلطي 
را كه منجر به ظهور  اين پديده ها و هدر رفت بيش 

از ۱۰ ميليارد دالر شد، نمي پذيرد.

رانت ارزي 18ميليارد دالري سرگردان بين عرايض دولتي
 اظهارات متناقض رئيس جمهور درباره متفق القول بودن همه اقتصاددانان دولت

 بر سر ارز 4۲۰۰توماني مورد قبول همه اقتصاددانان دولت نيست!

سرپرست معاونت    عمران
س�اخت راه آهن 
در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور گفت: براي مشاركت شركت ايركون 
هند در ساخت خط آهن چابهار- زاهدان هنوز 
نرس�يده ايم.  مش�خصي  الگ�وي  ب�ه 
عباس خطيب��ي در گفت وگ��و با » مه��ر« درباره 
س��رمايه گذاري هندي ه��ا در س��اخت خط آهن 
چابهار � زاهدان گفت: ما با ش��ركت ايركون هند 
تفاهمنامه داريم كه با ش��ركت LPG هند كه در 
حوزه توسعه زيرس��اخت ها و اپراتوري بندر شهيد 
بهشتي چابهار فعال است، متفاوت است. وي افزود: 
از ابتداي اجراي پروژه راه آهن چابهار � زاهدان هم 
به دنبال جذب س��رمايه از منابع مختلف عالوه بر 
بودجه دولت��ي بوده ايم. اگرچ��ه از زماني كه طرح 
شروع شد، توانست منابع دولتي خوبي جذب كند و 

ما كار را با سرعت مناسبي به پيش برديم. اگر تا اين 
حد پروژه پيشرفت داشته، به دليل داشتن منابع 
مالي است وگرنه انجام اين حجم كار غير ممكن بود. 
سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر 
و فرودگاه هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور ادامه داد: با اين حال مي دانستيم 
كه مناب��ع بودجه اي براي اج��راي اين طرح كافي 
نيس��ت و بايد از س��اير روش ها براي دستيابي به 
منابع اس��تفاده كنيم. خطيبي يادآور ش��د: سال 
گذشته مذاكراتي با شركت ايركون هند داشتيم 
كه منجر به امضاي يك تفاهمنامه در اواخر بهمن 
سال گذشته در ارتباط با سرمايه گذاري اين شركت 
به صورت فاينانس در احداث بخشي از خط آهن 
چابهار � زاه��دان و همچنين همكاري با پيمانكار 
ايراني در خصوص مباحث روس��ازي و تجهيزات 

اين محور ريلي شد.

همكاري هند در ساخت راه آهن چابهار- زاهدان

جعفر تكبيري
  گزارش   یک

    اقتصادکالن


