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ﯾﺎدداﺷﺖ

با متنوعتر شدن سبد بنگاهداري بانکی

رژیم حقوقی دریای خزر ،فرصتها و
چالشهای پیشروی ایران

نیروگاه بادي منجیل خصولتي شد

ﻣﯿﺜﻢ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ  .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدى

ﺗﮏ ﺧﺒﺮ

 ۴۰۰میلیون یورو ارز صادراتی در
نیما بدون مشتری ماند
 بررســی عملکرد سامانه نیما نشــان میدهد با
وجود تزریــق دو میلیارد یــورو ارز صادراتی تاکنون
حدود  ۴۰۰میلیون یورو از ارزهای حاصل از صادرات
بدون مشتری باقی مانده است .به گزارش تسنیم ،بر
اساس گزارش عملکرد سامانه نیما ،تا پایان شهریور
حدود دو میلیارد یورو ارز به بازار ثانویه تزریق شــده
اســت .این در حالی اســت که فقط  ۱میلیارد و ۶۳۰
میلیون یوور از این ارزها خریداری شده و بهاینترتیب
حدود  ۴۰۰میلیون یورو ارز صادراتی تزریقشــده به
نیما بدون مشتری باقی مانده است.

ﺧﺒﺮ

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

 رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین مسائل
میان ایران و کشــورهای حوزه دریــای خزر بوده که
بیــش از دو دهــه هنوز هــم محل اختالف اســت.
موضوعات مورد اختالف در رژیم حقوقی دریای خزر
بهطور عمده شامل این موارد است :پرواز هواپیما بر
فراز دریا ،رژیم کشتیرانی ،ماهیگیری ،آلودگی دریایی
و مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی .در مورد
دریا یا دریاچه بودن خزر نظر یکســانی وجود ندارد،
اما در کل وضعیت آن به گونهای است که هیچکس
آن را تابــع »حقــوق بینالملل دریاهــا« نمیداند.
بنابرایــن دعــاوی مربوط بــه آن را نیــز نمیتوان بر
اساس کنوانســیون  ۱۹۸۲م .مربوط به حقوق دریاها
حلوفصل کرد .از این رو ضرورت تدوین رژیم حقوقی
برای این دریا کامال مشخص است.
پیشینهتاریخی
تا پیش از فروپاشــي اتحاد شــوروي ،دریای خزر
تحت حاکمیت مشترك دو کشور ایران و شوروي بود
و در عمل مشــکلي میان آن دو وجود نداشت ،اما با
ازبینرفتن اتحاد شوروي و تجزیه آن کشور ،آن بخش
از قلمرو که در حوزه دریای خزر بود ،تحت حاکمیت
چهار کشور قرار گرفت و بیش از  ۲۰سال است که این
چهار کشــور بهعالوه ایران نتوانستهاند به توافقی بر
سر رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند .بهطور کلی
روند حقوقی دریای خزر سه مرحله داشته است:
 (۱ایران و روسیه تزاری؛ در این مرحله دو معاهده
بین ایران و روسها منعقد شــد :عهدنامه گلســتان
 ۱۸۱۳و عهدنامه ترکمانچــای  ۱۸۲۸که هر دو بعد
از شکستهای نظامی ایران تقریبا تمام حقوق دریای
خزر را به روسها میداد.
 (۲ایران و اتحاد شــوروی ســابق؛ در این مرحله
چندین معاهده منعقد شد که مهمترین آن عهدنامه
مودت بین ایران و روسیه در  ۱۹۲۱و قرارداد بازرگاني
و بحرپیمایي در ۱۹۴۰است که محدودیتهای سابق
در این معاهدهها برطرف شــد و از این جهت چندین
دهه ثبات در وضعیت حقوقی این دریا برقرار بود.
 (۳فروپاشــی شــوروی در ســال ۱۹۹۱میــالدی
کــه در پی آن پنج کشــور ایران ،روســیه ،قزاقســتان
جمهوری آذربایجان و ترکمنســتان حاشیهنشین این
دریا شدند .از همین زمان بود که اختالف بر سر تدوین
رژیم حقوقی دریای خزر شــروع شد و هنوز هم ادامه
دارد.
بعدحقوقیوسیاسی
با تجزیه شوروی درواقع حاکمیت مشترك دوگانه
بر دریای خزر به حاکمیت مشترك پنجگانه تبدیل شد.
اختالفات میان این پنج کشور در واقع به تفسیرهای
متفاوت از مسئله جانشینی که یکی از اصول حقوق
بینالملل اســت ،برمیگردد .جانشیني کشورها به
این مفهوم است که کشوري به جاي کشوري دیگر،
مســئولیت روابط بینالمللي را در سرزمین معیني
برعهده ميگیرد .دو نظریه اساسي در این خصوص
وجود دارد :یکي نظریه جانشــیني مطلق است که
بیان میکنــد تمامی حقوق و تعهدات یك کشــور
بدون استثنا به کشور دیگر )جانشین( انتقال ميیابد.
دیگري نظریه عدم جانشــیني است که بیان میکند
کشوري که مضمحل ميشود ،حقوق و تعهدات آن
نیز از بین ميرود و کشــور جانشین بر اساس قاعده
لوح مطهر یا لوح سفید ،با آزادي کامل براي انتخاب
حقوق و تعهدات بینالمللي عمل میکند .در مورد
رژیم حقوقی دریای خزر ایران و تا چند ســال پیش
روســیه ،معتقد به جانشینی مطلق برای کشورهای
تجزیهشده از شــوروی بودند ،اما کشــورهای دیگر
به نظریه عدم جانشــینی معتقدند .در سال  ۱۹۹۱با
شــروع اختالفات بر سر رژیم حقوقی دریای خزر در
ابتدا ایران و روسیه موضع مشابهی داشتند و معتقد
بودند تا زمانی که رژیم حقوقی جدید تدوین نشده،
معاهدات پیشین کماکان برقرار باشند .روسیه و ایران
خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر
بهطور مشاع از این دریا بهرهبرداری کنند درحالیکه
ســه کشــور دیگر دریای خزر خواهان تقســیم آن
بودند ،اما روسیه در سال  ۱۹۹۸موضع خود را تغییر
داد و با قزاقستان و ســپس با جمهوری آذربایجان
پروتــکل دوجانبهای را تعیین کرد که بر اســاس آن
با وصلکردن دو ســر نقاط ســاحلی این دو کشــور
عمال حدود  ۲۷درصد دریا سهم قزاقستان و حدود
 ۱۹درصد دریا سهم روسیه میشد.
ادامه در صفحه ۸

لیال مرگن :بهمنماه ســال گذشــته نیروگاه منجیل که
زمین آن داراي معارض است ،در راستاي اجراي اصل
 ۴۴قانون اساســي به یکــي از زیرمجموعههاي بانکی
غیرخصوصــی واگذار شــد تا کلکســیون بنــگاهداري
این بانك تکمیل شــود .خریدار نیــروگاه بادي منجیل
»شــرکت مدیریت انرژي تابان هور« است که بر اساس
اطالعات ســایت این شــرکت ۹۹٫۹۹ ،درصد سهامش
متعلــق بــه »گــروه مدیریــت ســرمایهگذاري امید«
اســت .اطالعات درجشــده در ســایت گروه مدیریت
سرمایهگذاري امید هم نشان ميدهد که  ۷۰٫۴۳درصد
سهام این شــرکت متعلق به یکی از بانکهای کشور،
 ۴٫۷۱درصد مربوط به مؤسســه رفــاه و آتیه کارکنان
ایــن بانک و  ۱۶٫۶۷درصد از ســهام آن هم متعلق به
صندوق بازنشســتگی وظیفه ازکارافتادگی و پسانداز
کارکنان بانکهاســت .بــه این ترتیــب ميتوان چنین
نتیجه گرفت که بانك مزبــور خریدار نیروگاه منجیلي
اســت که به اعتقاد کارشناســان یك نیروگاه زیانده و
ازردهخارج اســت و زمینش هم معارض دارد .هاشم
اورعي رئیس انجمن انرژي بادي این معامله را به نفع
هیچ یــك از طرفین اعم از خریدار ،فروشــنده و منافع
ملــي نميداند و بر این باور اســت کــه بانكها نباید
بنــگاهداري کنند.بنــگاهداري بانكها معضلي اســت
که به اعتقاد بســیاري از اقتصاددانان گریبان کشــور را
گرفته است .این بانك در زیرمجموعه خود از هلدینگ
ســرمایهگذاري و صرافي گرفته تا شرکتهاي معدني
نظیــر گلگهــر و پامیدکو و حتي شــرکتهاي متعدد
سیماني را دارد .شرکت مدیریت انرژي امید تابان هور
هم که بهمن سال گذشته نیروگاه بادي منجیل را )که
از نظــر تکنولوژي از رده خارج شــده( خریداري کرده،
وابســته به بانك است .این شــرکت تاکنون تجربهاي
در مدیریت نیروگاه بادي ندارد و به گفته کارشناســان
اگرچه پنج تا شــش هزار مگاوات نیــروگاه را مدیریت
ميکند اما این نیروگاهها حرارتي بوده و نیروگاه منجیل
اولین تجربه شــرکت یادشــده در مدیریــت نیروگاه با
انرژي تجدیدپذیر است.
معارضین زمین نیروگاه
نیروگاه منجیل یکــي از قدیميتریــن نیروگاههاي
انرژي تجدیدپذیر کشــور اســت که در راستاي اجراي
اصل  ۴۴قانون اساســي ،خصولتيســازي شده است.
یوسف آرمودلي رئیس سابق سازمان انرژيهاي نو به
»شــرق« ميگوید :این نیروگاه از طریق مزایده سازمان
خصوصيسازي به شــرکت تابان هور از هلدینگهاي
سرمایهگذاري امید واگذار شده است.او درباره نیروگاه
منجیل عنوان ميکند :اشکاالت مربوط به نیروگاه ،سن
زیاد توربینهاي بادي آن است .بعضي از این توربینها
نزدیك به  ۲۰سال دارند بنابراین نیازمند تعمیر هستند
اما وســایل یدکــي آنهــا بهراحتي پیدا نميشــود .به
گفته آرمودلي در مقطعي که نیروگاه منجیل ســاخته
شــد ،ظرفیت توربینها خیلي پایین بود .در آن مقطع
ظرفیــت هر توربیــن  ۳۰۰کیلووات بــود در حالي که
ظرفیت توربینهاي جدید سه مگاوات است.
او اضافه ميکند :نیــروگاه منجیل از نظر زمین هم

دچار مشــکل است و معارض دارد که این مسئله جزء
مشکالت کار است .رئیس سابق سازمان انرژيهاي نو
درباره دلیل معارضداشــتن زمین نیروگاه منجیل بیان
ميکند :کســاني درباره این زمین ادعاي مالکیت دارند.
آنها سند مربوط به مسکن و شهرسازي و سازمان زمین
شــهري را در اختیار دارند ۲۵ .ســال قبل دولت زمین
نیروگاه منجیل را موات اعالم کرد و سند براي آن به نام
دولت تنظیم شد .بعدا با درخواست انرژي اتمي براي
ساخت نیروگاه ،این زمین که سند موات داشت ،توسط
دولت به انرژي اتمي واگذار شــد .اما عدهاي ميگویند
زمینها متعلق به آنها بوده و موات اعالم شده و بعدا
دولت آن را به مجري نیروگاه فروخته اســت .او ادامه
ميدهد :البته در شــرایط واگذاري نیروگاه ،مسائل فني
و مشکالت زمین قید شده و باید خریدار نیروگاه ،مسئله
معارضان زمین آن را حل کند.به گفته آرمودلي نیروگاه
منجیــل حدود پنج بار به فروش گذاشــته شــده و در
نهایت با قیمت تعیینشده توسط کارشناس دادگستري
در یــك مزایده به فروش ميرســد .او تــا حدودي با
فروش نیروگاه منجیل موافق اســت و بر این باور است
که شاید این روند سبب شــود بخش خصوصي بیشتر
از دولت به اصالح ساختار این نیروگاه اهمیت دهد.
خصولتيسازي به نفع هیچ کس نیست
بر خالف آرمودلي ،هاشــم اورعــي رئیس انجمن
انرژي بادي به واگذاري نیروگاه منجیل اصال خوشبین
نیست .او به »شرق« ميگوید :هشت بهمن  ۹۶شرکت
مدیریت انرژي امید تابان هور که زیرمجموعه هلدینگ
امید و وابســته به بانك سپه اســت؛ نیروگاه منجیل را
خریداري کرد .این شــرکت صددرصد سهام منجیل را
بــه قیمت  ۳۲۰میلیارد تومان خریداري کرده و قســط
اول را هم داده؛ بنابراین معامله قطعي اســت.اورعي
اضافــه ميکند :ظرفیت اســمي نیــروگاه منجیل ۹۰
مگاوات است اما به دلیل خرابيهایي که نتوانستند آن
را تعمیر کنند ،در حــال حاضر  ۵۷مگاوات از ظرفیت
این نیروگاه بیشتر فعال نیست.به گفته او شرکت انرژي
امید تابان هور براي اینکه ســبد انــرژي خود را کامل
کنــد ،اقدام به خرید نیروگاه بادي منجیل کرده زیرا این
شرکت تاکنون چندین نیروگاه حرارتي را خریداري کرده

اســت .رئیس انجمن انرژي بــادي از بنگاهداري بانك
ناراضي اســت و تأکید ميکند :پول بانكها متعلق به
مردم است و باید آن را به یكعده متخصص در قالب
وام قــرض دهند تا آنها کار مدیریت نیروگاهها را انجام
دهند.او اضافه ميکند :بانك حق ندارد ســهام نیروگاه
تجدیدپذیر را بخرد .به اعتقاد من هیچ دلیل منطقيای
بــراي این اقدام وجود ندارد .تنهــا چیزي که ميتوانم
متصور شــوم این است که سازمان خصوصيسازي به
وزارت نیــرو براي واگذاري نیروگاه منجیل در راســتاي
اجراي اصل  ۴۴فشــار آورده و این معامله انجام شده
اســت.به اعتقــاد اورعي ،بانك هــم متعلق به دولت
است و واگذاري نیروگاه منجیل به این بانك فقط براي
ارائه گزارش در راســتاي تحقق اهداف اصل  ۴۴انجام
شــده اســت ،زیرا واگذاري نیروگاه به بانك به مفهوم
درآوردن پول از جیب دولت و انتقال آن به جیب دیگر
است و اسمش خصوصيسازي نیست.
نیروگاه منجیل فاقد صرفه اقتصادي
بــه گفته رئیس انجمــن انرژي بــادي ،قیمت پایه
نیــروگاه منجیــل  ۳۱۰میلیارد تومان اعالم ميشــود و
بانك با پیشــنهاد قیمت  ۳۲۰میلیارد تومان در مزایده
برگزارشــده براي فــروش این نیــروگاه ،برنــده اعالم
ميشــود .او ادامه ميدهد :درحاليکــه زمین نیروگاه
معارض دارد ،مبادله این نیروگاه جز در قالب اقدامات
دســتوري منطق دیگري نميتواند داشته باشد .از نظر
من بهعنوان یك کارشناس ،قیمت واقعي امروز نیروگاه
منجیل صفر تومان است ،زیرا زمین نیروگاه نهتنها سند
شــش دانگ ندارد ،بلکه توربینهــاي آن از رده خارج
اســت .طبیعي اســت که حتــي اگر بخواهید گوشــي
موبایل بخرید هم ســراغ گوشــيهاي ازردهخارجشده
و بســیار قدیمي نخواهید رفت .بــه اعتقاد اورعي ،این
نیروگاه زیانده است و به راحتي این مسئله قابل اثبات
اســت .او اضافه ميکند :ســود حاصل از فروش برق
نیروگاه منجیل باید معادل ســود  ۲۰درصدي ســرمایه
 ۳۲۰میلیاردتوماني خرید نیروگاه باشد ،اما آیا این نیروگاه
که بخشي از ظرفیت آن از کار افتاده است ،چنین سودي
را ایجاد ميکند؟ قطعا نه .رئیس انجمن انرژي بادي بر
این باور اســت که بانك سپه انگیزه کافي براي تعمیر و

بهروزرســاني نیروگاه منجیل را ندارد ،زیرا بهروزرساني
نیازمند سیســتمی چابك اســت .او بیان ميکند :براي
بهروزرســاني نیروگاه منجیــل باید تمــام توربینهاي
قبلــي را کــه ظرفیت پاییــن دارند بــا توربینهاي روز
 ۳/۵مگاواتــي شــرکت زیمنــس جایگزین کــرد تا در
نیروگاه برق بیشتري تولید شــود .او ميگوید :بانك تن
بــه خرید نیروگاه منجیل داده اســت تــا مدیران قبلي
دولتي را که بازنشسته شدهاند در قالب هیئتمدیره در
این نیروگاه مشــغول به کار کند .اورعي سخنان خود را
با طرح این پرســش که چرا بخــش خصوصي واقعي
حاضر به خریــد نیروگاه منجیل نشــده اســت ،ادامه
ميدهد و اینگونه نتیجهگیري ميکند که قیمتگذاري
کارشناســي براي نیروگاه منجیل درســت نبوده است.
او عنوان ميکند :قیمت چیزي اســت که هم فروشنده
حاضر باشد بفروشد و هم خریدار حاضر به خرید باشد.
وقتي اینگونه نیست ،یعني قیمت درست تعیین نشده
است .این رفتارها و این شیوه خصوصيسازي اقدامات
آرایشي است و واقعي نیست.
حق مشارکت خصولتيها در مزایده
با وجود آنکه بخش خصوصي واقعي بارها نسبت
به مضرات خصولتيســازي هشــدار داده اســت ،اما
جعفر سبحاني ،مشاور رئیس سازمان خصوصيسازي،
در گفتوگو با »شــرق« مشارکت خصولتيها یا همان
شــبهدولتيها در واگذاريهاي مربوط به اجراي اصل
 ۴۴قانون اساسي را منطبق بر قانون ميداند.
او ميگویــد :مــا فقــط نیــروگاه منجیــل را به
خصولتيهــا نفروختهایــم ،بــه بانــك دیگری هم
در ســالهای گذشــته بنگاه واگذار کردیــم و برخي
شــبهدولتيها پتروشــیمي ،مخابرات و  ...را خریدند.
ســبحاني اضافه ميکنــد :خصولتــي تعریف من و
شماســت .مطابق قانــون تجارت ،یــك مجموعه یا
شــرکت خصوصي یا دولتي اســت .وقتي  ۵۰درصد
بهعالوه یك ســهام مجموعــهاي متعلق به بخش
غیردولتي باشد ،اصطالحا نميگوییم دولتي هستند.
این شــرکتها منعي براي حضور در مزایده ندارند.او
عنــوان ميکند :در دولت یازدهــم و دوازدهم تالش
این بوده اســت کــه نرخ حضور بخــش خصوصي
واقعــي در خصوصيســازيها افزایش و به موازات
آن نرخ حضور خصولتيها یا شــبهدولتيها کاهش
یابــد .این امر محقق شــده اســت .مجموعه بخش
خصوصــي واقعــي از واگذاريها تا قبــل از دولت
یازدهم  ۱۸درصد بوده است که بعد از دولت یازدهم
با مجموعه تالشهــاي صورتگرفته این رقم به ۶۸
درصد رســیده است .در یكســاله دولت دوازدهم؛
یعنــي از مرداد  ۹۶که دولت دوازدهم روي کار آمده
اســت تا امروز ،هرچه واگذاري داشــتهایم حتي یك
ریال هم به شــبهدولتيها نبوده است .مشاور رئیس
سازمان خصوصيسازي درباره داشتن معارض زمین
نیــروگاه منجیل هم تأکید ميکند که این مســئله در
شــرایط واگذاري و آگهي مزایده درج شده و با وجود
داشــتن معارض ،شــرکت تابانهور اقــدام به خرید
نیروگاه کرده است.

ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﻰﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطالعیهای اعالم کرد :وزارت
نفــت از مدتها پیش بدون هیاهو ،همه راههای مطمئن فروش نفت را
بررســی کرده و تمهیدات الزم را در نظر گرفته است تا در شرایط سخت
تحریم بتواند در حد مقدورات برای فــروش نفت اقدام کند .به گزارش
گــروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،اداره کل روابط عمومی وزارت نفت
در خصوص توجــه وزارت نفت به موضوعات مربــوط به فروش نفت
ایران اطالعیهای صادر کرد .در این اطالعیه آمده است» :بهتازگی برخی
افــراد در اظهاراتــی مدعی شــدهاند درحالیکه بازار تشــنه نفت ایران
اســت ،وزارت نفت به عمد از فروش نفت خودداری میکند! .دراینباره
الزم اســت نکاتی به آگاهی عموم برســد .هرچند شاید نگاهی به نام و

پیشــینه افرادی که چنین دروغهای بزرگی را به زبان میآورند ،ضرورت
پاســخگویی به آنهــا را منتفی کند ،اما ازآنجاکه بــه نظر میآید در پس
این جریانســازیها ،اهداف دیگری نهفته است ،به اطالع افکار عمومی
میرســانیم که وزارت نفت از مدتها پیــش بدون هیاهو ،همه راههای
مطمئن فروش نفت را بررســی کرده و تمهیــدات الزم را در نظر گرفته
است تا در شرایط سخت تحریم بتواند در حد مقدورات نسبت به فروش
نفت اقدام کند .الزم است مدعیان کمکاری وزارت نفت ،اطالعات دقیق
و مســتند این مشــتریان »تشــنه« را که میگویند وزارت نفت از فروش
نفت به آنها خودداری کرده ،برای رســیدگی به وزارت نفت ،کمیســیون
ذیربط مجلس شــورای اسالمی ،ســازمان بازرســی کل کشور و دیگر

اﺧﺘﺼﺎص  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮاى ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به حجم بیش
از ۱۹میلیــارددالری صــادرات غیرنفتی کشــور در
پنجماهه اول ســال جاری ،از اختصاص  ۱۳میلیارد
دالر برای تأمین کاالهای اساســی و ضروری کشــور
خبر داد .بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی،
عبدالناصــر همتــی بــا اشــاره به حجم صــادرات
غیرنفتی کشور گفت :از مجموعه صادرات غیرنفتی،
صادرات گاز و فراوردههای نفتی معادل سه میلیارد
دالر بود ،بنابراین حــدود  ۱۶میلیارد دالر باقیمانده
آن اســت که باید به چرخه اقتصــاد برگردد .رئیس
کل بانــک مرکزی افــزود :مجموع ارز عرضهشــده
در ســامانه نیما در مدت اجرای بســته جدید ارزی
تاکنون نزدیک دو میلیارد یورو بوده است که بیش از
 ۸۰درصد مربوط به شــرکتهای پتروشــیمی بوده
و بقیــه صادرکننــدگان غیرنفتــی ســهمی کمتر از
 ۲۰درصد در بازار ثانویه داشــتهاند .همتی از ســایر
صادرکنندگان غیرنفتی درخواســت کــرد با عرضه
ارزهــای حاصل از صــادرات خــود در تعمیق بازار
ثانویــه نقشآفرینی کنند و گفت :البته بانک مرکزی

نیــز جهت تنظیم ایــن بازار برخی از انــواع ارزهای
مــورد نیاز واردکنندگان را عرضه میکند .وی عرضه
ارز توســط صادرکنندگان را یک مطالبه ملی دانست
کــه باید انجام شــود و تأکید کــرد ۱۳ :میلیارد دالر
ارز بــه واردات کاالهای اساســی و ضــروری و دارو
و تجهیزات پزشــکی اختصاص یافتــه که به تدریج
تأمین ميشــود و واردات آنها در حال انجام اســت.
همتی درباره نیازهای ارزی مردم خاطرنشــان کرد:
اسکناس مربوط به نیازهای واقعی مردم نیز توسط
بانکها و صرافیها تأمین میشــود؛ ورود اسکناس
به کشور توســط صرافیها و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی آغاز شــده و در حال افزایش اســت و در
کنار آن بانــک مرکزی هم باقیمانده نیــاز را تأمین
میکند ،مضافا اینکه بخشی از ارز سامانه نیما توسط
صرافیها به صورت اســکناس وارد کشور شده و در
بازار عرضه میشود .وی افزود :مسئوالن ذیربط در
بانک مرکزی تعامل خوبی با کانون صرافان داشــته
و جهت روانسازی خرید و فروش ارز در صرافیها،
برنامههایی در دست اقدام دارند.
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مراجع ذیصالح ارائه کنند ،در غیر این صورت بهتر است شرایط دشوار
تحریم را عرصه حرکات ایذایی و تسویهحسابهای سیاسی قرار ندهند.
خواســت وزارت نفت این است که در این شــرایط دشوار و نبرد سنگین
اقتصــادی با آمریکا بتوانــد نفت را در حداکثر مقــدار ممکن به فروش
برســاند اما تردید نداریم که در این راه مردم هرگز راضی نخواهند شــد
وزارت نفت تســلیم فضاسازی و فشارهای برخی دوستان بابک زنجانی
شود تا به بهانه دورزدن تحریمها ثروت ایران را به یغما ببرند .میدانیم
که این روزها عاشــقان و تشنگان زیادی برای تصاحب نفت ایران وجود
دارنــد اما آنچه برای وزارت نفت اهمیت دارد ،اطمینان از دریافت وجه
حاصل از فروش نفت است«.

جهانگیری:

هنوز حدود  ۳۰درصد رسوب کاال
در انبارهای گمرک وجود دارد
 معاوناول رئیسجمهور بر ضرورت تالش جدی
در راســتای سرعتبخشــیدن به رویههای گمرکی و
بهبــود جریان ترخیص کاال تأکید کرد و گفت :با وجود
تصمیمــات و راهکارهای اتخاذشــده هنــوز حدود
 ۳۰درصد رسوب کاال در انبارهای گمرکی وجود دارد.
به گزارش تسنیم ،اسحاق جهانگیری صبح دیروز پس
از بازدید از انبارهای گمرک تهران در جلســه بررسی
مشکالت واردات و صادرات با بیان این مطلب به بانک
مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت دســتور داد
در ســریعترین زمان ممکن موانع پیشروی ترخیص
کاال و مقــررات زائد را بردارنــد و گفت :گمرک انصافا
در ســالهای اخیر تغییر و تحــوالت مثبتی را ایجاد و
تسهیالت مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان
کشــور فراهم کرده است .او با بیان این مطلب افزود:
در شــرایط جدید پیشرو نیز دســتاندرکاران گمرک
همراهی مثبت و ســازندهای از خود نشــان دادهاند
که البته از مدیران واقعــی انتظار میرود در اینگونه
مواقع ریســکپذیری داشته باشند و تصمیمات سریع
اتخاذ کنند .معاوناول رئیسجمهوری گفت :بخش
خصوصــی انتظــار دارد با توجه به شــرایط دشــوار
پیشروی کشــور ،موانع فراروی ترخیص کاال برطرف
شود .امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت،
شاهد سرعتبخشیدن به روند روبهرشد ترخیص کاال
از گمرک باشــیم .او در این جلســه بر ضرورت تالش
جدی در جهت سرعتبخشیدن به رویههای گمرکی
و بهبود جریان ترخیص کاال تأکید کرد.

افزایش ۱۸درصدی
تورم کاالهای صادراتی
 شــاخص قیمت کاالهای صادراتــی در فصل بهار
 ۱۳۹۷برابر با  ۲۲٦۲اســت که نسبت به فصل زمستان
ســال  ۱۸ /۱ ،۱۳۹٦درصد افزایش داشــته اســت .به
گــزارش مرکز آمــار ایران ،بــا توجه بــه اینکه قیمت
کاالهــای صادراتی یکی از مهمتریــن عوامل اثرگذار بر
میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیــز یکی از عوامل
تعیینکننده رابطه مبادله است ،تغییرات آنها از اهمیت
باالیی برخوردار است .در طرح شاخص قیمت کاالهای
صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال
) ۱۳۹۰سال پایه( اســتفاده میشود .روش جمعآوری
اطالعات با اســتفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری
اســالمی ایران )ارزش بهصورت ریالی و دالری ،کشــور
مبدأ و مقصد ،نحوه حملونقل و نرخ ارز( صورت گرفته
است .طبقهبندی مورد استفاده سیستم طبقهبندی نظام
هماهنگشــده توصیف و کدگذاری ) (HSاست؛ نتایج
حاصل از این طرح در ســطح کل کشور و برای تمامی
 ۲۰گروه اصلی طبقهبندی  HSقابل انتشار است.

تورم کاالهای وارداتی
 ۴۴درصد افزایش یافت
 شــاخص قیمت کاالهــای وارداتــی در فصل بهار
ســال  ۱۳۹۷برابــر با  ۷۱۲ /۸بود که نســبت به فصل
زمســتان ســال  ۴۴ /۲ ،۱۳۹٦درصد افزایش داشــته
اســت .به گزارش مرکز آمار ایــران ،در نظام آمارهای
قیمــت ،کاالهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار
گرفته میشوند .شاخص قیمت کاالهای وارداتی ،روند
تغییرات قیمــت محصوالت عرضهشــده از خارج به
داخل کشور را در دوره زمانی مشخص نشان میدهد .با
توجه به اینکه قیمت کاالهای وارداتی یکی از مهمترین
عوامل اثرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز
یکی از عوامل تعیینکننده رابطه مبادله بوده ،تغییرات
آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .در طرح شاخص
قیمت کاالهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی
کشور در سال ) ۱۳۹۰سال پایه( استفاده میشود.

