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تاکنون با شرکت های روسی و چینی 
برای خرید هواپیما مذاکره ای نداشتیم

بررســی ها نشــان می دهد بازار شــعارهای انتخاباتی در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داغ بود به طوری 
که نه فقط وعده یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش 
قدرت خرید مردم و پر شــدن سفره ها نیز خریدارانی داشت. 
این امر نشــان می دهد کار ویژه مهم دولت دوازدهم در این 
دوره چهار ســاله پیش رو باید معطوف به اقتصاد و معیشت 
ایرانیانی باشد که خود را الیق زندگی بهتری می دانند و این 
احســاس نیز بدون تردید بیراه نیســت. بررسی ها نشان می 
دهد دو سر بحرانی که دولت دوازدهم باید برای حل آن چاره 
بیندیشد به تازه واردان و خارج شدگان از بازار کار بر می گردد. 
به ایجاد شــغل و حل بحران صندوق های بازنشســتگی. در 
این میان اجرای برنامه هایی چون یکســان ســازی نرخ ارز 
و همچنین پیگیری مفاد پیش بینی شــده در برنامه اقتصاد 

مقاومتی نیز ضرورت دارد.
در همین حال یک کارشــناس اقتصادی می گوید: انتخاب 
مجدد حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت دوازدهم 
صرفا انتخاب یک شــخص نیســت، بلکه انتخاب مسیری 
اســت که برتعامل سیاسی،اجتماعی و بین المللی تاکید دارد. 
هادی حق شــناس در گفتگو با خبرآنالیــن درباره مهمترین 
اولویت هــای اقتصاد تا ســال 1400 اظهارداشــت: از آنجا 
کــه دولت دوازدهم،ادامه دولت یازدهم اســت توقع از دولت 
دوازدهم بیشتر اســت؛ دولت دوازدهم باید در وهله اول حل 
مشکل بیکاری و بهبود معیشــت مردم را در دستور کار قرار 
دهد. وی افــزود: آقای دکتر روحانی بارهــا تاکید کرده بود 
که در طول دولت یازدهم، تمام مدت مشــغول آواربرداری از 
خرابی های گذشته بوده است؛ بنابراین امروز دولت دوازدهم 
با بســتری از اقتصاد باثبات و رو به رشــد مواجه است. این 
کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی 
ســرکار آمد که نرخ تورم بیش از 30 درصد،رشــد اقتصادی 
منفی، فروش نفت به زیر یک میلیون بشــکه رســیده بود، 
نقل و انتقال پول به حداقل ممکنه رســیده و از همه مهمتر 

تحریم های ناعادالنه حکمفرما بود. از ســویی برخی تالطم 
های سیاســی و شکاف هایی در داخل کشور وجود داشت که 
ناشی از سوء مدیریت بود. وی افزود: این سوء مدیریت موجب 
تالطم در بازار مســکن، کاال و حتی در روابط خارجی شــده 
بود؛حال آنکه دولت یازدهم بعد از سه سال تالش،سال 96 را 
در شــرایطی آغاز کرد که این تالطم ها از بین رفته و اقتصاد 

به ثبات رسیده است.
حق شناس با بیان اینکه این شرایط ثبات کار را برای دولت 
دوازدهم آسان تر کرده،عنوان کرد: نتیجه ثباتی که ایجاد شد، 
سبب رشــد اقتصادی و تعامل با دنیا شــد که نتیجه این دو 
اتفاق در عرصه سیاست و اقتصاد سبب شده سرمایه اجتماعی 
بزرگی به نام اعتماد عمومی شــکل بگیرد. وی نتیجه اعتماد 
شــکل گرفته را عاملی برای اعتماد مجدد مردم به این دولت 
ذکر کرد و گفت: با وجودی که اقتصاد ایران شاهد ثبات است 
اما مطالبه اصلی مردم بهبود معیشــت و ایجاد اشتغال است.

برای پاسخ به این مطالبه ها الزم است که برنامه دولت تمرکز 
بر اجرای برنامه ششم باشد که در آن تصریح شده ساالنه 800 
هزار میلیارد تومان ســرمایه جذب اقتصاد کشور شود. مشاور 
اقتصادی رییس ســازمان بنادر و کشتیرانی با تاکید بر اینکه 
جذب سرمایه داخلی و خارجی موجب افزایش تولید، اشتغال 
و رفاه عمومی شــهروندان می شود، خاطرنشان کرد: راهکار 
مناسب برای تحقق این هدف انتخاب تیم اقتصادی کارآمد و 
بهره ور اســت و اگر دولت دوازدهم بتواند نیروهای کارآمد را 
در بدنه دولت به کار بگیرد، با منابع موجود سرمایه گذاری هم 
می توان مشکالت فوری اقتصاد ایران را حل کرد. حق شناس 
یادآورشد: هم اکنون دولت یازدهم، تجربه 4 سال اداره کشور 
را در اختیار دارد و لذا انتظار این است که آقای روحانی تیمی را 
برای مدیریت اقتصادی کشور انتخاب کند که سرعت بیشتری 
در حل فوریت های اقتصاد داشته باشد. زیرا این دولت دیگر 

چالش سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی ندارد.
از طــرف دیگر مهــدی پازوکی می گوید: مــردم ایران با 

انتخاب مجدد حســن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت 
دوازدهم، بر تعامل با جهان توســعه یافته مهر تایید زدند. این 
کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرآنالین گفت: با تبریک 
به شیخ حســن روحانی، پیشنهاد می کنم که دولت دوازدهم 
اولویت خود را بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری 
قرار دهد. او با بیان اینکه بهبود فضای کســب و کار باید در 
اولویت برنامه های دولت دوازدهــم قرار بگیرد، عنوان کرد: 
تا فضای کســب و کار بهبود نیابد، مشکل بیکاری کماکان 
پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش ســرمایه گذاری الزم اســت 
تولید ملی افزایش یابد، زیرا با افزایش تولید اســت که سطح 
رفاه بیشتر شده و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد. پازوکی 
تاکید کرد: الزم است که دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد 
ایران برگرداند و از ســویی سیستم تصمیم گیری دولت باید 
شفاف شود. او اضافه کرد: دومین حرکت دولت دوازدهم باید 
زمینه سازی ایجاد رقابت سالم در اقتصاد باشد که این کار با 
جلوگیری از ترک تشریفات مناقصه ها برای نهادهای خاص 
که رقیب بخش خصوصی هستند، اجرایی می شود.دولت باید 
سعی کند تا زمینه را برای فعالیت اقتصادی بین بنگاهها فراهم 
کند. این کارشناس اقتصادی سومین اولویت دولت دوازدهم 
را جلوگیری از انحصار ذکر کرد و گفت: با شــفافیت، رقابت و 
جلوگیری از انحصار می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در 
پایــان قرن 1300 می تواند آماده جهــش های بزرگ برای 
توسعه باشد. او با بیان اینکه انحصار مانع توسعه کشور است، 
خاطرنشان کرد: انحصار چه از سمت بخش دولتی، خصوصی 
یا خصولتی که باشد، ســرمایه گذاری را در بنگاهها و بخش 

خصوصی کاهش می دهد.
پازوکــی عنوان کرد: مردم ایران خواهان تعامل بیشــتر با 
کشــورهای توسعه یافته هستند؛ به نظر من ارتباط اقتصادی 
با کشورهای توســعه یافته برای اقتصادی که 30 سال است 
از تکنولوژی دنیا عقب اســت، بســیار ضروری است؛ از آنجا 
که 80 درصد GDP دنیا در اختیار کشــورهای توسعه یافته 

است، به همین دلیل دولت دوازدهم باید تعامل خود را با این 
گروه کشورها بیشتر کند تا جذب سرمایه های خارجی امکان 
پذیرتر شود. این کارشــناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تفکر 
مخالف آقای روحانی عالقه چندانی به تعامل با کشــورهای 
توســعه یافته نداشت و به همین دلیل مردم با مقایسه این دو 
تفکر دررقابت هــای انتخاباتی ترجیح دادند که تعاملبا دنیا را 
جایگزین انزوا کنند. او با تاکید بر اینکه خودتحریمی به زیان 
اقتصاد کشور تمام می شود، گفت: آقای روحانی باید عالوه بر 
آنکه رییس جمهور همه مردم است، باید آزادی های سیاسی 
و اقتصادی را به رسمیت بشناسد. این کارشناس اقتصادی با 
تاکید براینکه دولت دوازدهم باید جلوی رانت های اقتصادی را 
بگیرد، متذکر شد: مخالفان تعامل با جهان کسانی هستند که 
در سالهای گذشته از رانت استفاده کرده و به ثروت های کالن 
رســیده اند. پازوکی دیگر اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را 
برقــراری انضباط پولی، مالــی و بودجه ای ذکر کرد و گفت: 
البته بخشی از انضباط پولی در حال اجراست و بانک مرکزی 
در حال برقراری این نظم است. در بخش مالی نیز الزم است 
که بودجه ها به انضباط برســند و انبساط های بودجه ای کم 
شود. برای برقراری انضباط اداری نیز الزم است دولت سیستم 
اداری را بــه گونه ای اصالح کند که از ورود افراد ناکارآمد به 

بخش اداری کشور جلوگیری شود.

رییس اسبق کانون صرافان گفت: واقعی شدن قیمت ها و تک نرخی شدن ارز باید از اولویت های دولت دوازدهم باشد. اصغر سمیعی در گفتگو با خبرآنالین درباره اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، 
آقای روحانی وعده دادند که تحریم های غیرهسته ای را هم از سر مردم برمی دارند که این خیلی امر مبارکی است، اما به تنهایی کافی نیست. وی با ذکر مثالی، افزود: اگر شخصی بیمار باشد و پزشکان و داروخانه ها هم با او قهر 
باشند، چیز خیلی بدی است. در وهله اول، آشتی با پزشکان و داروخانه ها برای آن مریض ضروری است و بعد از آن باید به معالجه بیماری بپردازد. در نهایت با خوردن دارو های گاهی تلخ و گرفتن رژیم های مناسب، آرام آرام رو 
به بهبودی برود. رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: در حوزه ارز من فکر می کنم واقعی شدن قیمت ها و تک نرخی شدن ارز از اولویت ها باشد. سمیعی در ادامه با اشاره به راهکار تک نرخی شدن ارز، عنوان کرد: نیاز واقعی و 
قانونی ارز را بانک مرکزی تامین می کند، ولی تامین ارز برای سایر نیاز ها از جمله کاال های وارداتی قاچاق به عهده بانک مرکزی نیست. وی تاکید کرد: نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابتی واقعی تعیین شود 

و برای مبارزه با تجارت های قاچاق و غیرقانونی باید راه حل های دیگری پیدا کرد.
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رخداد 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل می گوید، مجموعه صنعت هوایی 
کشــور تاکنون هیچ مذاکره ای برای خرید هواپیما با شــرکت های سازنده هوایپما 
در کشــورهای چین و روســیه نداشته است. اصغر فخریه کاشــان در گفتگو با ایرنا، 
افزود: ما در یک مقطعی با ژاپنی ها وارد مذاکره شــدیم، اما به دو دلیل این مذاکرات 
متوقف شــد و ادامه نیافت. وی یادآور شد: در جریان مذاکره با شرکت ژاپنی سازنده 
جت های مسافربری موسوم به »میتسوبیشی ریجینال جت« )MRJ( متوجه شدیم 
که نمی تواند زمان مشــخصی را برای تحویل ایــن هواپیماها اعالم کند، ضمن این 
کــه این هواپیما هنوز پروازهای عملیاتی و تجاری خود را آغاز نکرده اســت. فخریه 
کاشان با بیان اینکه خود ژاپنی ها هم از این مذاکرات استقبال نکردند، اظهار داشت: 
شرکت سازنده این هواپیما نمی دانست که این هواپیما کی عملیاتی می شود و قیمت 
آن چقــدر خواهد بود، لذا چون زمان تعهد ژاپنی ها معلــوم نبود مذاکرات اولیه ما با 
این شــرکت ژاپنی متوقف شــد. قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امور بین الملل 
در پایان تاکید کرد، تاکنون وزارت راه و شهرســازی و شــرکت های فعال در حوزه 
صنعت حمل ونقل هوایی کشور، با شرکت های هواپیماسازی روسی و چینی مذاکره 
 )MRJ( »ای نداشــتند. جت های مسافربری موسوم به »میتسوبیشی ریجنال جت
اولین هواپیمای مســافربری ساخت ژاپن پس از نیم قرن تالش است که بیستم آبان 
ماه ســال 1394 پرواز آزمایشــی خود را از فرودگاهی در استان »آیچی« این کشور 
با موفقیت انجام داد. شــرکت هواپیمایی میتسوبیشی از سال 2008 تاکنون مشغول 
کار بر روی هواپیماهای مســافربری است و این هواپیمای دو موتوره با 35 متر طول، 
گنجایش حدود 90 مسافر را دارد. این شرکت ژاپنی برای انجام این پروژه 1.8 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری کرده و قیمت هر یک فروند از این هواپیماها حدود 40 میلیون 

دالر برآورد شده است.

شفافیت از اولویت های اقتصادی دولت 

رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی تهران می گوید: قیمت نان ســنگک افزایشی نداشته 
و تعداد باالی نانوایی ها در ســطح شهر مشــکالتی را برای نانوایان به وجود آورده است. 
محمدرضا نظر نژاد با اشــاره به ثبات قیمت نان نســبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: 
قیمت نان سنگکی نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و در آستانه ماه مبارک رمضان 
افزایش قیمتی نخواهیم داشت. وی افزود: قیمت نان دولتی با وزن 400 گرم 800 تومان، 
درصورتی که یک رو کنجد باشــد با 200 تومان افزایش قیمت فروخته می شود و اگر دو 
رو کنجد شــود با قیمت هزار و 500 تومان به دســت مصرف کننده خواهد رسید. رئیس 
اتحادیه نانوایان سنگکی تهران با بیان نرخ نان آزادپز خاطرنشان کرد: نان سنگک آزادپز 
با وزن 430 گرم، 1300 تومان بوده درصورتی که یک رو کنجد باشد هزار و 500 تومان 
و درصورت درخواســت مشــتری با دو رو کنجد با قیمت 2 هزار تومان فروخته می شود. 
نظر نژاد درخصوص فروش نان با قیمت هایی باالتر از نرخ های اعالمی گفت: حدود هزار 
تا هزار و 200 نانوایی مازاد در ســطح شهر وجود دارد که این عامل باعث کاهش فروش 
نانوایی ها شــده و در این بین هزینه های تولید آن ها جبران نمی شــود از این رو برخی از 
نانوایی ها با قیمت های باالتر نان را به فروش می رسانند. وی افزود: در ماه رمضان افزایش 
قیمت نان به دلیل زیاد شدن تقاضا در نانوایی های متخلف بیشتر دیده می شود که با دادن 

مجوزهای بی مورد برای انواع نانوایی در سطح شهر کنترل را سخت تر می کند.

قیمت نان 
سنگک در 
ماه رمضان 

حاشیه بازار 

حســابداران ملی، یک سال مشخص را که به آن سال پایه گفته می شود انتخاب کرده 
و قیمت های آن ســال را مبنای ارزش گذاری مقدار تولید ســال های دیگر قرار می دهند. 
برای حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی باید سال پایه در فواصل چند ساله تغییر کند. 
سال های پایه آماری در حساب های ملی ایران معادل سال های پایه آماری شاخص های 
قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف کننده )به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم( است. در 
همین حال مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از انتشار 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس ســال پایه 1395 از مردادماه امسال 

خبر داد.
به گــزارش تارنمای بانک مرکزی، علیرضا مقتدایی در آیین افتتاحیه ســی و نهمین 
هم اندیشی آموزشــی آمار اقتصادی که در نوشهر برگزار شد، افزود: امروزه در محافل و 
نشست های گوناگون از آمارهای تولیدی بانک مرکزی استفاده می شود و بر همین اساس 
آمارگیران بانک مرکزی می توانند اثر تالش و کوشش های خود را در جامعه ببینند و با 
خرسندی، احساس موثر بودن در جامعه داشته باشند. مقتدایی درباره اقدام های مدیریت 
کل آمارهــای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه نظام هــای نوین جمع آوری و پردازش 
اطالعات گفت: پارســال بانک مرکزی موفق به توسعه ابزارهای سامانه جامع آمارهای 
اقتصادی شــد. در این زمینه با همکاری شــرکت خدمات انفورماتیک و با هدف انتشار 
اثربخش اطالعات با اســتفاده از توانمندی های هوش تجاری مطالعاتی صورت گرفت. 
همچنین طرح اخذ اطالعات آفالین در طرح بررسی بودجه خانوار و مرحله آزمایشی طرح 
آفالین اشتغال و بیکاری نهایی شد و ابزار محاسبه تورم در تارنمای بانک مرکزی طراحی 
و پیاده شد. وی برخی اقدام ها در زمینه تولید آمار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
را برشــمرد و گفت: گزارش های متعددی از سوی بانک مرکزی در زمینه شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی )تورم( تهیه و منتشــر می شود. در این زمینه، نهادهای مهمی 
چون ســتاد تنظیم بازار و هیات تعیین و تثبیت قیمت ها از این آمارها استفاده می کنند. 
همچنین شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از مردادماه امسال بر اساس سال پایه 

1395 منتشر می شود.
مقتدایی یادآوری کرد بانک مرکزی در سه گروه صنعت، خدمات و کشاورزی، گزارش 
شاخص بهای تولید کننده تهیه می کند و ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته برای 
تغییر سال پایه 1395، مقرر شد گروه ساختمان و گروه واسطه گری نیز به شاخص بهای 
تولید کننده افزوده شــود که پیش بینی می شــود این مهم در سال 1397 به اجرا برسد. 
وی بانک مرکزی و آمارهای اقتصادی آن را تنها تولیدکننده آمارهای سرمایه گذاری در 
بخش ساختمان کشور عنوان کرد و افزود: پارسال 2بررسی موازی در این زمینه که یکی 
بر اســاس سال پایه90 و دیگری بر اساس ســال پایه95 بود، انجام گرفت که نتایج آن 

بزودی تقدیم می شود.

تغییر سال پایه تورم از مردادماه به سال 1395

سود قطع واردات
 بنزین برای کشور

طبق آخرین آمار اعالم شده، فاصله بین تولید 
و مصرف بنزین در کشور حدود 12 میلیون لیتر 
است که این فاصله با واردات بنزین پر می شود، 
وارداتی که طبق گفته مدیرعامل شرکت پخش 
فراورده هــای نفتی ایران با توجه به راه اندازی 
فاز نخست ســتاره خلیج فارس تا پایان فصل 
بهار متوقف شــده و باعث جلوگیری خروج ارز 
از کشور خواهد شد. منصور ریاحی در گفتگو با 
ایسنا، با اشاره به آخرین میزان تولید و مصرف 
بنزین در کشور اظهار کرد: در حال حاضر تولید 
بنزین حــدود 67 میلیون لیتر و مصرف بنزین 
حدود 78 میلیون لیتر اســت، به عبارت دیگر 
حدود 12 میلیون لیتــر فاصله تولید و مصرف 
بنزین در کشور است. وی افزود: امسال با توجه 
به سیاســت های وزارت نفت و شخص وزیر 
نفت هدف این اســت که با به مدار آمدن فاز 
اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چهار میلیون 
لیتر نفــت گاز و 12 میلیون لیتر بنزین یورور4 
به تولید کشور اضافه و در نتیجه واردات بنزین 

قطع شود. 
این هــدف در فصل بهار محقق می شــود 
و کشــور شهد شــیرینی تولید ســتاره خلیج 
فارس را می چشــد. مدیرعامل شرکت پخش 
فراورده های نفتی ایران به این سوال که قطع 
واردات بنزین چقدر برای کشــور سود خواهد 
داشــت، پاسخ داد: نرخ بنزین فوب متغیر است 
و قیمت تمام شــده برای مــا 1500 تا 1700 
تومان اســت و ایران 12 میلیون لیتر بنزین با 
این قیمت وارد می کند. براساس این گزارش، 
بــا توجه به نرخ عرضه بنزیــن در ایران، قطع 
واردات بنزین بین 6 میلیارد تومان تا 8 میلیارد 
و 400 میلیون تومان برای کشور سود به همراه 

دارد.

تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس به خرید گاز از ایران 

ذرت و برنج اولین محصوالت وارداتی به کشور

معاون وزیر نفت در امور گاز از تمایل کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس برای خرید گاز از ایران خبر داد 
و گفت: اکنــون و پس از برگزاری انتخابات، فرصت 
مناســبی برای پیگیــری این امر اســت. حمیدرضا 
عراقی در گفتگو با ایرنا درباره مذاکره با کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس برای صــادرات گاز، گفت: به 
تازگی مذاکره ای با آنها نداشــته ایم، اما به صورت 
غیرمســتقیم گفته اند که می خواهنــد در این باره 

مذاکــره کنند. وی با بیــان اینکه با کاهش تنش ها 
در منطقه، شرایط بهبود می یابد، تاکید کرد، به نظرم 
پس از برگــزاری انتخابات، این اقدام را بتوان راحت 
تر پیگیری کرد. اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس 
با وجود دارا بودن منابع غنی نفت، از ذخایر کافی گاز 
محروم هســتند و در بین آنها فقــط ایران و قطر به 
حجم عظیم ذخایر گاز دسترســی دارند و می توانند 
صادر کنند. هر چند عراق نیز دارای ذخایر قابل توجه 

گاز است، اما به دلیل شــرایط موجود این کشور، به 
نظر نمی رســد تا ســال 2018 یا حتی 2020 بتواند 
به این ذخایر دسترســی پیدا کند. حوزه خلیج فارس 
حدود 730 میلیارد بشــکه ذخیره اثبات شده نفت و 
بیش از 70 تریلیــون مترمکعب ذخیره گاز طبیعی را 
در خود جای داده است. اما با وجود برخورداری اغلب 
کشورهای منطقه از میادین عظیم نفتی، این کشورها 
منابع مســتقل گازی ندارند و اغلــب منابع گازی به 

صورت گاز همراه با نفت اســت. کشــورهایی مانند 
عراق، عربستان، کویت و امارات هر چند دارای منابع 
گازی هســتند اما این منابع بطور عمده گاز همراه با 
نفت است و این کشورها ذخایر مستقل گازی ندارند. 
تولید این گازها نخســت بر میزان تولید نفت مبتنی 
اســت و بیشــتر برای تزریق گاز به مخازن استفاده 
می شود و بنابراین نمی تواند به عنوان منبع مطمئن 

عرضه گاز لحاظ شود.

مــروری بر آمارهای کلی گویای آن اســت کــه در اولین ماه 
ســال جاری میزان واردات کشــور رقمی حدود دو میلیون و 91 
هزار تن بوده که ارزشــی معادل 2348 میلیون دالر داشته است 
که به ترتیب ذرت دامی، برنج، وســایل نقلیه موتوری و کنجاله 
ســویا بیشــترین واردات را به خود اختصاص داده اند. به گزارش 
ایسنا، آمارهای رسمی منتشر شــده گویای آن است که تا پایان 
فروردین ماه ســال جاری تراز تجاری کشــور به رقم مثبت 375 
میلیون دالر رســیده اســت. اما طی این مدت بیشترین واردات 
ایران مربوط به ذرت دامی بوده و در این زمینه 662 هزارتن کاال 
به ارزش 144 میلیون دالر وارد مرزهای کشــور شده که واردات 
این کاال در مجموع 6.12 درصد از سهم واردات کشور را به خود 

اختصاص داده است.
پــس از ذرت دامی، برنج در رتبه دوم اقالم وارداتی قرار گرفته 
و بدین ترتیب 74 میلیون دالر ارز برای واردات این کاال از کشور 
خارج شده اســت. آمارها گویای آن است که حجم وزنی واردات 
این کاال نیز 85 هزار تن بوده که این سهم 4.08 وزن کل واردات 
کشور را در برمی گیرد. سهم ارزشی واردات برنج هم معادل 3.14 
درصد از کل ارزی که برای واردات از کشــور خارج شده را شامل 
می شود. اما در رده سوم واردات فروردین ماه امسال وسایل نقلیه 
موتوری با حجم ســیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی جای 
گرفته اند که در این حوزه کاالیی حدود 3000 تن و با ارزش 64 
میلیون دالر وارد کشور شده اســت. کنجاله سویا در رده چهارم 
کاالهای وارداتی کشــور قرار گرفتــه و 144 هزار تن کنجاله در 
این مدت وارد کشــور شده و حدود 57 میلیون دالر ارز به واسطه 

واردات کاال از کشــور خارج شده است. همچنین سهم وزنی این 
کاال از مجموع واردات 6.9 درصد بوده است. در رده پنجم واردات 
موز سبز تازه یا خشــک کرده قرار می گیرد که واردات این کاال 
نیز رقمی حدود 50 میلیون دالر ارز از کشــور خارج کرده و وزن 
کاالی وارد شــده معادل 65 هزار تن ارزیابی شده است. البته در 
مجموع از کل ارزش واردات کشــور 2.12 درصد به واردات موز 

اختصاص داشته است.
امــا رده  بعدی جدول واردات فروردین ماه بــه اجزاء و قطعات 
نواقل روی خط راه آهن اختصاص دارد که در این حوزه 1000 تن 
کاال به ارزش 43 میلیون دالر وارد کشور شده است. لوبیای سویا 
به جز دانه حتی به صورت خرد شــده در رده هفتم جدول واردات 
کشــور قرار دارد و 65 هزار تن کاال بدیــن ترتیب با ارزش 42 
میلیون دالر وارد کشور شده است. همچنین قطعات بی استخوان 
منجمد از نــوع گاو در رده بعدی جدول واردات فروردین ماه قرار 
می گیــرد که در ایــن زمینه نیز 10 هزار تــن کاال به ارزش 39 

میلیون دالر وارد مرزهای کشــور شــده اســت. اما اگر مجموع 
واردات کشور را در نظر بگیریم طی این مدت کاالهای واسطه ای 
بیشــترین حجم وزنی واردات را به خود اختصاص داده اند و بدین 
ترتیب یک میلیون و 835 هزار تن کاالی واســطه ای وارد کشور 
شده اســت که از نظر ارزش نیز این کاالها رقمی معادل 1577 
میلیون دالر ارزش داشــته و 87.8 درصد از سهم وزنی و 67.14 
ارزش دالری واردات فروردین مــاه را به خود اختصاص می دهد. 
پــس از آن کاالهای مصرفی با حجــم 219 هزار تن و با ارزش 
410 میلیون دالر در مجموع 10.49 درصد از سهم وزنی واردات 
کشــور و 17.46 درصــد از ارزش ارزی آن را به خود اختصاص 
داده انــد. کاالهای ســرمایه ای نیز در آخریــن رده واردات قرار 
می گیرنــد و بدین ترتیب در اولین ماه ســال جاری 36هزار تن 
کاالی سرمایه ای به ارزش 362 میلیون دالر وارد مرزهای کشور 
شــده که ســهم وزنی این کاالها از مجموع واردات کشور 1.71 
درصد بوده و سهم ارزی آن نیز 15.40 درصد ارزیابی شده است.

بــا وجود آغاز تعییــن تکلیف ســپرده گذاران تعاونی منحله 
فرشــتگان، تجمعات همچنــان ادامه دارد. ایــن بار تقاضای 
دریافت ســود وجوهی که در این تعاونی سپرده شده بود عامل 
اعتراض ذینفعان اســت. با این حال عدم پرداخت ســود نیز 
ماجرای خاص خود را دارد. سرانجام بعد از چند ماه درگیری و 
تجمع سپرده گذاران تعاونی های کاسپین و انجام امور مربوطه، 
این موسســه فرآیند تعیین تکلیف سپرده گذاران آن آغاز شد. 
البته باید یادآور شــد از هشت تعاونی که به مجموعه کاسپین 
پیوسته و در پایان سال 1394 مجوز فعالیت دریافت کردند این 
تعاونی بزرگ فرشــتگان بود که بــه دلیل حجم باالی بدهی 
همواره بیشــترین تجمع ســپرده گذاران را به همراه داشته و 
عمده مشــکالتی که کاسپین را درگیر کرد از این محل نشأت 

می گرفت.
به هر صورت در فرآیند ساماندهی تعاونی های کاسپین قرار 
بود که در راس تعاونی های منحله هیات تصفیه تشکیل شده تا 
وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی ها 
را برعهده گرفته و سپس از محل دارایی ها، بدهی های تعاونی 
پرداخت شود. از این رو قرار شد تا در صورت برابربودن دارایی ها 
و بدهی هــای تعاونی، دارایی ها و بدهی های تقویم شــده به 
موسســه کاسپین منتقل شــده و در صورت کسری دارایی ها 
سهامداران و مدیران تعاونی موظفند کسری مربوطه را تامین 
کنند. اما در جریان ســاماندهی کاسپین مواردی پیش آمد که 

این روند را با مشــکالتی مواجه کــرد و در مجموع پرداخت 
ســپرده ها و به تبع آن سود وجوه ســپرده گذاران تعاونی های 
زیرمجموعه با مشکل مواجه شد. در آن زمان گفته می  شد که 
با توجه به کمبود نقدینگی که کاســپین با آن مواجه است بعد 
از نقل و انتقال دارایی ها و تامین نقدینگی الزم احتماال درمورد 
سود معوق شده سپرده گذاران در دوره ای که کاسپین با حواشی 

مواجه شده نیز تصمیم گیری خواهد شد.
به هر صورت با تعیین وضعیت دارای و بدهی اکثر تعاونی ها 
و انتقال بخش عمده ای از دارایی فرشــتگان به کاســپین، با 
تصمیم مشترکی که اخیرا قوه قضاییه و بانک مرکزی گرفتند 
از 28 اردیبهشت ماه)هفته گذشته( تعیین تکلیف سپرده گذاران 
تا ســقف 10 میلیون تومان تعاونی فرشتگان آغاز شد. بر این 
اساس حدود 400 هزار نفر که تا سقف 10 میلیون تومان سپرده 
داشــتند در اولویت پرداخت قرار گرفتند که با اتمام این مرحله 
تا 87 درصد ســپرده گذاران تعیین تکلیف می شدند، همچنین 
قرار شــد از نهم خردادماه ســپرده گذاران تا سقف 20 میلیون 
تومــان در مرحله پرداخت قرار گیرند که در مجموع 90 درصد 
سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می شوند. با این حال طی 
روزهای اخیری که پرداخت وجوه سپرده گذاران هم آغاز شده 
باز هم به تازگی بخشــی از آنها مقابل موسسه کاسپین تجمع 
کردند و البته از جمله کســانی هســتند که در مرحله  پرداخت 
قرار دارند. آنها نســبت به عدم پرداخت وجوه ســود خود طی 
زمانی که گذشــته اعتراض دارند، ظاهرا منابعی که در حساب 
آنها وجود دارد با کسر سود پرداختی از زمانی مشخص به آنها 
اختصاص می یابد. براین اساس سودهای پرداخت شده از زمان 
انحالل تعاونی فرشتگان یعنی شــهریور 1394 تاکنون کسر 

خواهد شد و پرداختی در این باره وجود ندارد.

آنطور که ایســنا گزارش داده به دنبال این تجمع، موسسه 
کاســپین طــی اطالعیه ای اعالم کــرد با این کــه جمعی از 
سپرده گذاران در مقابل شعب کاسپین و دفتر مرکزی آن نسبت 
به حذف سود سپرده ها اعتراض کرده اند، اما این تصمیم توسط 
مدیرعامل و هیات مدیره موسسه کاسپین صورت نگرفته است 
و هیــات مدیره تــالش خود را برای صیانت از ســود و اصل 
سپرده مشترکان به کار خواهد گرفت. بعد از این اعالم کاسپین 
که مدعی می شــد هیات مدیره کنونی و یا قبلی این موسسه 
در قطع پرداخت سود دخالتی نداشــته اند ماجرا از منابع دیگر 
نیز پیگیری شد. ظاهرا از شــهریورماه سال 1394 که تعاونی 
فرشــتگان و تعداد دیگری از تعاونی ها در فرآیند ســاماندهی 
قرار گرفته و قرار شــده تحت یک مجموعه باشند این تعاونی 
اعالم انحالل داشته و فعالیت آن متوقف می شود. با این وجود 
همچنان سود به سپرده گذاران پرداخت می شده و در ادامه هم 
وقتی که زیرمجموعه کاسپین قرار می گیرد پرداخت سود ادامه 
داشته است. این برخالف ضوابط بانکی بوده است، چرا که در 
این دوره فعالیتی در تعاونی فرشــتگان انجام نمی شد که قرار 
باشد سودی در نتیجه آن حاصل شده و به آنها پرداخت شود.

این در حالی اســت که اخیرا فرشاد حیدری -معاون نظارت 
بانــک مرکزی- نیز در اشــاره ای که به برخــی تخلفات این 
تعاونی ها داشــت موضوع ســود را نیز مورد توجه قرار داده و 
گفته بود که پرداخت ســودهای غیرواقعــی از جمله مواردی 
بود که ناشــی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده بلکه از محل 
وجوه ســپرده گذاران جدید سود به سایر سپرده گذاران پرداخت 
می شود. در این حالت با توجه به این که فعالیتی وجود نداشت، 
برداشت از حســاب ســپرده گذاران جدید برای پرداخت سود 
سایر سپرده گذاران خود از عوامل افزایش زیان انباشته تعاونی 

فرشتگان شده و کار را به جایی رساند که براساس اعالم قبلی 
دادستان تهران بدهی بالغ بر 4000 میلیارد تومان گریبان این 
تعاونی را گرفت در این شــرایط ســود نه تنها تعلق نمی گیرد 
بلکه فقط خالص آورده ســپرده گذاران به آنها پرداخت می شود 
چرا که اصال فرشتگان که اکنون تحت مجموعه کاسپین قرار 
دارند منابع مازادی ندارد که قرار باشد حتی برای دوران پس از 

انحالل سود سپرده های قبلی را پرداخت کنند.
از ســویی دیگر یک حساب و کتاب ساده نشان می دهد که 
اگر به اســتناد اعالم دادســتان تهران بدهی فرشتگان 4000 
میلیارد تومان باشــد و در ســویی دیگر با اعــالم اخیر بانک 
مرکزی تاکنون 2500 میلیارد تومان از دارایی های تعاونی های 
منحله فرشــتگان شناسایی شــده که قابل انتقال به کاسپین 
باشــد و همچنین ارزیابی حدود 600 میلیــارد تومان دیگر از 
دارایی ها نیز به زودی تمام شــود، در مجموع این دارایی را به 
3100 میلیارد تومان افزایــش خواهد داد. در این حالت حدود 
900 میلیارد تومان دیگر برای تســویه بدهی 4000 میلیاردی 
فاصلــه وجود دارد که باید با تبدیل امالک و دارایی های دیگر 
فرشــتگان آن را محقــق کرد. در این شــرایط برای پرداخت 
ســودی که از محل ســپرده های مردم پرداخت شده، منابعی 
وجود نــدارد و تنها به پرداخت آورده اکتفا خواهد شــد. پیش 
تر نیز در مورد موسسات غیر مجازی که در جریان ساماندهی 
قرار گرفتند هم سودی بابت سپرده ها در جریان انحالل آنها به 
سپرده گذاران پرداخت نشد که از جمله آنها می توان به موسسه 
ثامن الحجج اشــاره کرد که با وجود بدهی باال به مشــتریان، 
منابع نقد چندانی در اختیار نداشته و در نهایت با خط اعتباری 
حدود 2500 میلیاردی بانک مرکزی بود که سپرده گذاران آن 

تعیین تکلیف شدند.

پرداخت اصل سپرده مشترکان صندوق فرشتگان


