قلمرورفاه

خبر تحلیل

'چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی،
شرکتهای خودروسازی بیش
از یک میلیارد دالر و شرکت
مادرتخصصی بازرگانی دولتی
ایران  4میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر ارز دولتی گرفتهاند .در
این بین ،نام قربانعلی فرخزاد
(متخلف ارزی) نیز مطرح است
که بهتنهایی نیممیلیون دالر
ارز دولتی  4هزار و  200تومانی
دریافت کرده است
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دالر دولتی تخصیصیافته برای کاالهای اساســی بیشــتر از
 3.5میلیارد دالر اســت .او ادعا میکند با توجه به تحقیقاتی
که روی بازار کاالهای اساســی از جمله گوشــت قرمز انجام
دادهام ،معتقدم بیش از  6میلیارد دالر گم شــده و به جامعه
هدف نرسیده است.
حال اگر این  13میلیارد دالر را کنــار بگذاریم ،از مجموع 29
میلیارد دالر ارز دولتی ،چیزی حــدود  16میلیارد دالر دیگر
باقی میماند که مشخص نیست نصیب چه کسانی شده و یا چه
سرنوشتی در بازار پیدا کرده است .در میان دریافتکنندههای
ارز دولتی ،تنها یک موسســه خیریه ،موفق بــه دریافت دالر
آمریکا به مبلغ  8میلیون دالر با نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومان شده
است .این بنگاه خیریه به غیر از دالر ،میلیونها یورو نیز دریافت
کرده است .بهرغم فشار رسانهها برای شفافسازی عملکرد این
بنگاه خیریه ،هنوز پاســخی برای این سوال اساسی نداریم که
این نهاد خیریه 8 ،میلیون دالر ارز دولتی را به چه منظور برای
دریافت کرده است .بر اساس همین گزارش اخیر بانک مرکزی،
شرکتهای خودروســازی بیش از یک میلیارد دالر و شرکت
مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران 4 ،میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر ارز دولتی گرفتهانــد .در این بین ،نــام قربانعلی فرخزاد
(متخلف ارزی) نیز مطرح اســت که بهتنهایی نیممیلیون دالر
ارز دولتی  4هزار و  200تومانی دریافت کرده است.
این ســه دریافتکننده کالن (قربانعلی فرخزاد ،شرکتهای
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

خودروسازی و شــرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران)
در مجموع  6میلیارد و  300میلیون دالر ارز دولتی گرفتهاند،
یعنی تقریبا نصف ســهم کاالهای اساسی .سوال اینجاست که
این ســه گروه اصلی دریافتکننده ارزی با رانت دریافتی چه
کردهاند؟ این سوال در چند ســطح قابل طرح است .اول اینکه
آیا از ضوابط دریافت ارز دولتی پیــروی کردهاند و با این پول،
کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید وارد کردهاند یا این سرمایه را
به واردات کاالهای لوکس و تجملی اختصاص دادهاند و حتی از
آن بدتر ،هیچ چیز وارد نکردهاند و به سادگی ارز دریافتی را در
بازار آزاد فروختهاند؟ ابهامی که در ســطح بعد به فرض پیروی
از واردات قانونی کاالهای اساســی و مواد خــام تولید مطرح
میشود ،مربوط به سرنوشــت کاالهای وارداتیاست .به فرض
که این دریافتکنندگان کالن ارز ارزان ،ارز دولتی را صرف ورود
کاالهای مورد نیاز کرده باشند ،سرنوشت کاالهای وارداتی در
بازار اقتصاد چه شده اســت؟ آیا این کاالها به قیمت ارزان در
چرخه تولید یا مصرف وارد شده یا بدون در نظر گرفتن رانت ارز
دولتی ،برای واردکننده ارزش افزوده عادی تولید کرده است؟
در سطح باالتر به نهادهایی میرســیم که قرار است بر چرخه
ثبت سفارش ،دریافت ارز ،واردات کاال و فروش در بازار نظارت
کنند .آیا این نهادها قادر هســتند به سرعت تخلفات احتمالی
این چرخه را رصد و ردیابی کرده و برای جبران خسارات وارده
به منابع ملی ،اقدام عاجل صورت دهند؟

