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شهر جديد پرند متقاضی جذب کرد

مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی 
توســط برخی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک 
تصمیم اصالحی در مورد تفاهمنامه ای بدانیم که در دولت نهم 
مدنظر قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران 
در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد 
وزارت نفت و به اســتناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط 
برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی 
بر مســئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد 
ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت بود، نکته ای که نه 
تنها به عنوان ضعف تلقی نمی شــود بلکه تصمیمی اصالحی 
توســط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط 

دولت نهم را برطرف سازد.
ایرادگیرنــدگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در 
جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان 
ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع 
را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند. این در حالی اســت که 
در بند سوم مصوبه مورد اشــاره نظارت بر حسن اجرای این 
تصویب نامه به عهده سازمان ملی اســتاندارد ایران و تعیین 
اولویت های توزیع بر عهده ســازمان حفاظت محیط زیست 
است. اتفاق ناخوشــایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ 
صورت پذیرفته این بود که بــه موجب تفاهمنامه ای )مابین 
معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد( مسئولیت 
تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای 

آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.
قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین 
با اســتاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در 
یک نهاد مشــکل آفرین بوده و با توجــه به اینکه اگر به یک 

نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان 
پاسخ گویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد 
بنابراین هیات وزیران در اردیبهشــت ماه سال جاری تصمیم 
گرفــت تا مصوبه جدیــدی را ابالغ کند کــه موجب اصالح 
تصمیم اتخاذ شــده در دولت نهم است. جهانبخش سنجابی 
معــاون کیفیت و ارزیابی ســازمان ملی اســتاندارد ایران در 
گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه 
۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی 
برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شــورای 
عالی اســتاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در 
کشــور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور 
مغایر اســتاندارد ملی، ممنوعیت داشــته و فارغ از اینکه چند 
محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با 
یکدیگر تعریف کنیم. وی ادامه داد: ارائه دهنده یک محصول 
اعم از اینکه کاال یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات 
اســتاندارد یا کیفیت پاسخگوســت یعنی مرجع پاســخ گویی 
در قبال رعایت اســتاندارد یا کیفیــت محصول با تولیدکننده 
محصول یــا عرضه کننده آن اســت.معاون کیفیت و ارزیابی 
سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف 
نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده اند، 
خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد 
اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. 
بر همین اساس مفهوم این است که اگر پاالیشگاه ها در واقع 
نسبت به تولید بنزین مبادرت می کردند و در صورتی که وزارت 
نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می کرد باید رعایت استاندارد 
ملی را انجام می داد. وی ادامه داد: علی رغم تسریع قانونی در 
این زمینه و مجزا بــودن مصونیت و نظارت در این خصوص 
به موجب تفاهمنامه ای کــه در دولت نهم مدنظر قرار گرفت 

صورت جلسه ای تنظیم شــد که در واقع مسئولیت نظارت بر 
رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر 
تولید محصول واگذار می کرد. سنجابی با بیان اینکه به عبارت 
دیگر مســئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می شد، 
گفت: طبیعی اســت که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید 
در قبال ناظر پاســخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت 
در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان پذیر نیست در صورتیکه 
متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت 
و با توجیهاتی که مسئوالن در آن زمان داشتند تا پایان دولت 
دهم این موضوع ادامه داشت.معاون کیفیت و ارزیابی سازمان 
ملی اســتاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال 
این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شــده که مسئولیت نظارت در 
خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می داد، 
تصریح کرد: با اســتقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت 
این بود که ســازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در 
حوزه نظارت نســبت به صورت جلسه مربوطه در دولت نهم 
اقدام کرد و وظیفه نظارتی اش را بازپس گرفت تا مســئولیت 
و پاســخ گویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این 
وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخ گو باشد. وی ادامه داد: 
خوشبختانه با توجه به مشکالتی که در حوزه تولید بنزین برابر 
استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد 
که به موجب آن وزارت نفت مکلف شــد تا پایان سال ۱۳۹۷ 
در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر 
عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است. سنجابی با اشاره به 
اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه گیری و نظارت را در این 
راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت 
نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات 
وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی ترین 

تصمیمات و منطبق بر قانون بوده اســت که اشــتباه صورت 
گرفته در دولت نهم و دهم را اصالح می کند.معاون کیفیت و 
ارزیابی ســازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم 
اتخاذ شــده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته 
نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال ها و پس از تصمیم 
اتخاذ شده توسط دولت نهم در ســال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با 
تولید بنزین های پتروشیمی و بنزین هایی که مواد آالینده آن 
چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث 
زیست محیطی و آالیندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین ها در 

سطح شهرها ایجاد کرد. 
وی ادامه داد: طی آن سال ها دیدیم که تعداد روزهای هوای 
سالم از دو رقم باالتر نمی رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران 
وظیفه وزارت نفت کامال احصاء شــده و بایــد در این رابطه 
مسئولیت خود را بپذیرد. سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه 
برای سازمان ملی اســتاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده 
است، گفت: برای ســازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی 
تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کالن 

حاکمیت پاسخ گو می کند.

احمد حاتمی یزد در گفتگو با ایلنا، درخصوص انجماد منابع بانک ها و کاهش قدرت تسهیالت دهی ، اظهار داشت: بانک ها سپرده هایی را از مردم دریافت کرده اند که بخشی از آن برای دریافت و پرداخت های 
روزمره در بانک ها نگهداری می شود و بخش دیگری از این منابع به عنوان سپرده قانونی  نزد بانک مرکزی می ماند. با بخشی  دیگر از منابع به مردم تسهیالت می دهند. اگر مردم یک بخشی از این پول را 
برگردانند این منابع به گردش در می آید اما در صورتی که آن را پس ندهند این پول فریز شده و نزد افراد به صورت بلوکه می ماند. حاتمی یزد افزود: بخشی از این منابع بلوکه شده وام هایی هستند که به 
دستور احمدی نژاد به عنوان وام های زود بازده به برخی افراد داده شد و بانک ها نیز هم اکنون می گویند ما به دستور رییس جمهور وقت این وام ها را پرداخت کرده ایم و اکنون ابزاری برای باز پس گرفتن این 
وام ها نداریم. حاتمی یزد گفت: مطالبات معوق به دالیل گوناگون ایجاد شده است و بانک ها نیز این بخش از پول را که معوق شده از گردش خارج کرده اند و بر این اساس نمی توانند تسهیالت بپردازند. این 

اقتصاددان تصریح کرد: بانک ها در این شرایط یا باید سهام بفروشند یا این که مطالبات معوق خود را به یک سازمان یا نهاد بفروشند.

آخرین خبر 

بانک ها مطالبات معوق 
خود را به سازمان های 

بزرگ بفروشند

رخداد 

بالغ بر ۷۵۰۰ واحد مســکن مهر شهر جدید پرند فاقد تقاضا بود که در هفته های 
اخیر برای ۱۵۰۰ واحد متقاضی جذب شــده اســت. به گزارش ایسنا، مسکن مهر 
پرند حدود ۹۵ هزار واحد است که از این تعداد ۷۱ هزار واحد افتتاح شده، ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ واحد در حال تکمیل اســت و ۶۰۰۰ واحد متقاضی ندارد که از پیشــرفت 
حدود ۴۰ درصد برخوردارند. تــا پیش از تعداد واحدها فاقد تقاضا ۷۵۰۰ واحد بود. 
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پرند در جریان افتتــاح ۱۱۲۰ واحد که در 
روزهای اخیر انجام شــد گفت: ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مســکن مهر دارای متقاضی 
موثر تا پایان شهریور امســال تکمیل می شود. به پیمانکاران دستور دادیم تالش 
کنند مسکن مهر را قبل از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار متقاضیان قرار دهیم. 
علی اکبر طاهری درباره خدمات این واحدهای مســکن مهر نیز بیان کرد: تکمیل 
واحدهای مســکن مهر پرند نیازمند همکاری ارگان های خدمات رســان است و 
بــرای ایجاد امنیــت و رفاه نیازمند همکاری کالنتری، وزارت بهداشــت و وزارت 
نیرو برای تامین آب و برق هســتیم. وی افزود: پروژه های باقی مانده بیش از ۸۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارند که مشکل اصلی این واحدها، آب و برق است. گاز 
متقاضیان مســکن مهر نیز یک هفته بعد از ســکونت وصل خواهد شد. طاهری با 
بیان اینکه بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی داریم تا هرماه شاهد 
افتتاح های جدید باشــیم، گفت: همچنین این آمادگــی نیز وجود دارد تا واحدهای 
فاقد متقاضی به افرادی که متقاضی بودند اما اکنون واحدی ندارند، تحویل دهیم.

     ابطال تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت
یکی از ویژگی های مهم برنامه ششــم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی 
شــدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم 
آمده است: »برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی 
کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، 
شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشــنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از 
جهت انطباق با موازین فقه اســالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود«. به 
گزارش اقتصاد آنالین به نظر می رســد اجرای صحیح این ماده می تواند در بلندمدت منافع 
گوناگونی برای بانک مرکزی و شــبکه بانکی به همراه داشــته باشد که بدون شک اولین 
مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است. شورای فقهی 
می تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، 
شــبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مســیر به بهبود شهرت و اعتبار 
بانک مرکزی و شــبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می تواند به عنوان 
رابــط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند. دومین منفعت مورد انتظار از اجرای 
مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به 
الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسالمی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی 
بانک های اســالمی که در سایر کشورهای اسالمی و غیراسالمی تشکیل شده و به فعالیت 
مشــغول اند، همگی نسبت به راه اندازی نظارت شــرعی اقدام کرده اند. هر چند تفاوت های 
مهمی بین مدل های نظارت شــرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می شود، اما 
اصل اینکه عملیات یک بانک اسالمی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین المللی 
است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می تواند در سطح بین المللی 

نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعامالت آتی را افزایش دهد.

تقويت نظارت شرعی در برنامه 
ششم توسعه

حاشیه بازار 

آیا روســیه و عربســتان در هدف دســتیابی به کاهش ذخایر نفتی در بازار شکســت 
خورده اند؟ این موضوعی اســت که این روزها تحلیل گران نفتی هر کدام از زاویه ای به 
آن می پردازند. به گزارش خبرآنالین، اوپک، روســیه و تولیدکننده های بزرگ دیگر این 
هفتــه توافق کردند تا کاهش تولید خود را برای ۹ ماه دیگر تمدید کنند. هدف همکاری 
بــرای کاهش تولید نفت در بازار این بوده که بتوانند مازاد تولید در بازار را از بین ببرند و 
در راستای آن قیمت نفت افزایش پیدا کند. این در حالی است که اوپک توانسته در سال 
جاری قیمت ها را از آن افتی که دو ســال گذشته رخ داده بود، نجات دهد ولی همچنان 
نتوانسته مشکالت اساسی را تا االن حل کند. با وجود کاهش تولید روسیه و اوپک؛ ذخایر 
نفتی در آمریکا و دیگر کشــورهای بزرگ اقتصادی همچنان زیاد اســت و این موضوع 
سرمایه گذاران ترسانده است. مت اسمیت، مدیر تحقیقات کاال در کلیپردیتا می گوید:»این 
توافق همچنان بی تاثیر اســت؛ آنها)اعضای اوپک( هنوز کیلومترها با تحقق هدفشــان 

فاضله دارند. ذخایر نفتی به سختی حتی تکان خورده است.«
ذخایر نفتی آمریکا کاهش پیدا نکرده است

در آمریکا حدود ۵۱۶.۳ میلیوت بشــکه در روز ذخیره می شود. این آمار ۶ درصد بیشتر 
از زمانی اســت که اوپک در نوامبر ســال گشته تصمیم گرفت تولید خود را کاهش دهد. 
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که ذخایر نفتی در بازار کاهش پیدا نکرده اســت به 
همین دلیل واجب بود که این توافق در بازار تمدید می شد.« تمرکز اوپک بیشتر بر ورودی 
نفت به بازاربوده، حال آنکه با کاهش عرضه هم قیمت ها تغییر خاصی نداشته است. ذخایر 
نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه صنعتی در چهارماه اول اجرای این توافق 
۲۴ میلیون بشــکه افزایش داشته اســت. بر اساس گزارش مجمع بین المللی انرژی »بر 
خالف خواسته قوی اوپک برای کاهش ذخایر نفتی در بازار، این میزان تغییر خاصی نکرده 
است.« برخی موسسه ها معتقدند که استراتژی جدید اوپک سیگنال های گمراه کننده ای 
به بازار داده اســت. از سویی شک و تردیدهایی در خصوص استراتژی اوپک وجود دارد، 
روز پنج شنبه قیمت نفت با کاهش ۵ درصد به کمتر از ۴۹ دالر رسید. برخی از فعاالن بر 
این باور بودند که روسیه و عربستان به کشورهای دیگر فشار مضاعف می آورند تا تولید 

خود را بیشتر کاهش دهند.
معضل اوپک چیست؟

فعاالن نفتی فکر می کنند که اوپک به زمان بیشتری نیاز دارد تا این کشتی را کنترل 
کند. آن ها بر این باورند که با نزدیک شــدن به تابســتان، تقاضا برای بنزین در آمریکا 
افزایش پیدا می کند و به این دلیل ذخایر نفتی در بازار روندی کاهشی به خود می گیرد. 
خالد الفالح، وزیر نفت قدرتمند عربستان معتقد است که بازار نفت در اوایل سال ۲۰۱۸ به 
تعادل می رســد. البته این پیش بینی او با پیش بینی که در سال گذشته کرده بود کمی 
متفاوت است. گلدمن ساچ نیز موافق است که در اوایل سال ۲۰۱۸ ذخایر نفتی کشورهای 
OECD به حد نرمالی برسد. اما این به این معنا نیست که این تعادل پایدار باشد، اگر 
قیمت ها افزایش پیدا کند تولید نفت آمریکا نیز زیاد خواهد شــد و دوباره بازار به روندی 
حال حاضر خود باز می گردد. مرگان استنکی نیز در گزارش خود نوشته است که اگر این 
توافق تحقق پیدا کند و در بازار ذخایر نفتی کاهش پیدا کند؛ بازار با افزایش قیمت رو به 
رو می شــود و دوباره با افزایش ذخایر نفتی.« به همین دلیل مرگان اســتنلی پیش بینی 

قیمت نفت خود را در سال ۲۰۱۸ از ۶۰ دالر به ۵۵ دالر کاهش داد.

شکست 
عربستان و روسیه 

در بازار نفت

آغاز خروج خودروهای 
قديمی با کنسرسیوم 

ايران خودرو
دبیر انجمن تولید کنندگان خودرو گفت: تا پیش 
از این به دلیل اعمال تحریم ها نمی توانســتیم در 
هیچ مناقصه و قــراردادی در بازارهای بین المللی 
شرکت کنیم و می توان گفت صنعت خودروسازی 
یکی از اولین  صنعت هایی اســت که توانســت از 
توافق هســته ای بهره ببرد. احمد نعمت بخش در 
گفتگو با ایلنا، در خصوص کنسرســیوم تولید پلت 
فرم ایران خــودرو گفت: یکی از حلقه های مفقوده 
در خودروســاز شــدن کامل یک کشور، طراحی و 
تولید پلت فرم اســت که با ایــن قرارداد ۱۰ جانبه 
که با حضور شــرکت های خارجی و دانشگاه های 
داخلی انجام شد ما توانستیم گام بزرگی در صنعت 
خودروسازی کشور برداریم. نعمت بخش ادامه داد: 
بــا راه اندازی این پلت فرم ایــران خودرو توانایی 
عرضه خودروهــای گوناگون را دارد. ضمن آن که 
از همان ابتدا قطعه ســازان در ایــن پروژه حضور 
دارنــد و از نظر فنی در ســاخت قطعاتی همچون 
اکسل، گیربکس، جعبه دنده، موتور و سایر قطعات 
مشــارکت خواهند کرد. وی ادامه داد: در این بین 
قطعه سازان اگر از لحاظ کیفیت یا تکنولوژی نتوانند 
نیازهای پلتفرم را تامین کنند می توانند با مشارکت 
با یک قطعه ســاز خارجی کیفیت و استانداردهای 
الزم را کســب کنند کــه این امر امــکان خوبی 
برای صنایع قطعه ســازی کشــور است. وی ادامه 
داد: اتاق هــای مختلفــی بر روی ســگمنت های 
مختلف نصب خواهد شــد و ایــن پلتفرم می تواند 
آینده روشــنی برای صنعت خودروســازی کشور 
رقم بزند و خودروهــای قدیمی را به تدریج خارج 
کند. نعمت بخش تصریح کرد: می توانیم این اتفاق 
را یکی از ثمره های برجــام بنامیم زیرا تا پیش از 
این به دلیل اعمال تحریم ها نمی توانستیم در هیچ 
مناقصه و قراردادی در بازارهای بین المللی شرکت 
کنیم و می توان گفت صنعت خودروســازی یکی 
از اولین  صنعت هایی اســت که توانســت از توافق 

هسته ای بهره ببرد.

کدام کشورها میزبان کاالهای ايرانی هستند؟
مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که در اولین ماه سال 
جاری همچنان کشور چین عالوه بر واردات، در حوزه صادرات نیز 
پرچم دار بوده و بیشترین صادرات ایران به سوی این کشور است. به 
گزارش ایسنا، تا پایان فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۰۶ کشور 
جزو بازارهای صادراتی ایران بوده اند که از این میان کشور چین به 
تنهایی ۲۴.۹۰ از ســهم وزنی و ۲۲.۵۹ از ارزش صادرات ایران را به 
خود اختصاص داده است. بدین ترتیب این کشور با واردات بیش از 
دو میلیون و هفت هزار تن کاال اولین مقصد صادراتی ایران بوده که 
ارزش صادرات این کشور بیش از ۶۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار دالر بوده 
است. پس از چین، امارات متحده عربی دومین مقصد صادراتی ایران 
بوده که واردات آن از ایران بالغ بر یک میلیون و ۳۸۵ هزار تن بوده و 
۱۷.۱۹ وزن کاالهای صادراتی ایران به مقصد این کشور عرب نشین 
بوده است. ارزش صادرات به این کشور نیز بالغ بر ۴۹۶.۵۲ دالر بوده 
است که در مجموع ۱۸.۲۴ سهم صادراتی کشور را به خود اختصاص 

می دهد. در میان کشورهای همسایه نیز عراق با واردات بیش از یک 
میلیون و ۵۲ هزار تن کاال از ایران سومین بازار بزرگ صادراتی ایران 
محسوب می شــود که فروردین ماه سال جاری در مجموع از نظر 
وزنی ۱۳.۰۶ از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش 
واردات به این کشــور نیز بالغ بر ۳۸۸.۲۶ میلیون دالر بوده که در 

مجموع ۱۴.۲۶ ارزش کل صادرات کشور را در بر می گیرد.
هند چهارمین مقصد صارداتی ایران اســت که طی فروردین ماه 
ســال جاری نزدیک به ۷۸۰ هزار تــن کاال از ایران وارد کرده و در 
مجموع ۹.۶۸ از وزن صادرات ایران به این کشــور اختصاص یافته 
اســت. از نظر ارزش نیز صادرات ایران بــه هند رقمی حدود ۲۴۵ 
میلیون دالر بوده اســت که ۹.۱۱ ارزش کل صادرات کشور را در بر 
می گیرد. جمهوری کره پنجمین مقصد صادراتی ایران است که بالغ 
بــر ۳۲۹ هزار تن واردات داشــته و در مجموع ۴.۹ از وزن صادرات 
کشــور به سمت کره رفته است. از نظر ارزش نیز ۱۵۳ میلیون دالر 

کاال به این کشور صادر شده که ۵.۶۳ از کل صادرات ایران را در بر 
می گیرد. افغانستان به عنوان ششمین بازار صادراتی ایران نیز طی 
فروردین ماه نزدیک به ۳۹۹ هزار تن کاال از ایران وارد کرده و ۴.۹۵ 
درصد از صادرات ایران مربوط به این کشور همسایه می شود البته از 
نظر ارزش حجم صادرات به این کشور رقمی معادل ۱۴۷ میلیون و 
۳۸۸ هزار دالر بوده اســت که ۵.۴۱ کل ارزش صادرات ایران را در 
بر می گیرد. ترکیه نیز به عنوان هفتمین مقصد صادرات ایران طی 
فروردین ماه بالغ بر ۲۸۱ هزار تن واردات داشته و از نظر وزنی ۱.۴۲ 
از کل صادرات ایران به این کشور همسایه بوده است. از نظر ارزش 
مالی نیز صادرات به این کشــور ۱۱۳ میلیون و ۷۵۶ هزار دالر بوده 
و در نهایت ۴.۱۸ درصد از کل صادرات کشــور را در بر می گیرد. در 
مجموع ایران در اولین ماه ســال جاری بالغ بر هشــت میلیون تن 
صادرات داشته است که ارزش آن معادل دو میلیارد و ۷۲۲ میلیون 

دالر می شود.

ســخن گوی دولت بــا تاکید بــر اینکه دولت 
برنامه حفظ ثبات در بازار ارز را دنبال می کند،  از 
تالش دولت برای حمایت معیشتی از گروه های 
کم درآمد خبر داد. به گــزارش اقتصاد آنالین، 
محمدباقر نوبخت با اشــاره به آثار ســوء کسب 
درآمــد از محــل افزایش قیمت ارز بر ســفره 
مــردم، از برنامه دولت برای حفظ ثبات نســبی 
بــازار ارز خبر داد و گفت: کســب منابع مالی از 

محل افزایــش قیمت ارز و بازتوزیــع منابع به 
دســت آمده، آثار سوء در ســفره مردم و اقتصاد 
کشــور دارد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه با 
بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت، درباره 
برنامه  های دولت برای حفــظ ثبات در بازار ارز 
بیان داشــت: حفظ ثبات نســبی در بازار ارز از 
اولویت های اقتصادی دولت محسوب می شود و 
با توجه به تاکیــدات رئیس جمهور، تحت هیچ 

شــرایطی نباید از محل افزایش قیمت ارز منابع 
مالی کسب شــود. وی در مورد تقویت معیشتی 
خانوارها افزود: در زمانی که درآمدهای دولت باال 
بود به ارزش یکهزار میلیارد تومان ســبد غذایی 
توزیع شــد. دولت خود را موظف می داند عالوه 
بر تقویت معیشــتی خانوارهای تحت پوشــش 
کمیته امداد و ســازمان بهزیستی به خانوارهای 

که درآمد پایینی دارند نیز کمک کند.

تصمیم نادرست »بنزينی« دولت احمدی نژاد اصالح شد

برنامه های ايران برای حضور ۱۰ درصدی در تجارت جهانی گاز
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 
در گفتگو با ایلنا درباره انتقادات به عدم تالش 
ایران برای ورود به تجارت جهانی گاز گفت: 
تاکنون میزان تولید گاز کشــور در حدی نبود 
که بتوانیم صادرات داشته باشیم، ضمن اینکه 
نیازهای کشــور به نحوی بود که تولید با نیاز 
همخوانی نداشته اما اکنون که فازهای پارس 
جنوبی بــه مدار آمده و به مرحله بهره برداری 
می رسد، ما این اطمینان را داریم که می توانیم 
گاز نیروگاه ها و صنایع و پتروشیمی را تامین 
کنیم و صادرت هم داشــته باشــیم. وی با 
اشــاره به این که اکنون زمان اجرایی کردن 
استراتژی تجارت جهانی گاز است، افزود: ما 
آمادگی ارسال گاز به عراق را داریم. در زمینه 

ال ســی هم توافق شده و بانک TBI عراق 
نیز اعالم آمادگــی کرده و به زودی صادرات 
انجام می شود. عراقی خاطرنشان کرد: طبق 
استراتژی تعریف شــده ایران باید طی مدت 
دو برنامه به ۱۰ درصد از سهم تجارت جهانی 
گاز برســیم اگر عراق ۵۰ هزار مترمکعب را 
دریافت کند، قرارداد عمان نیز بســته شود و 
ارسال گاز به پاکستان نیز اجرایی شود بدون 
اینکه از مســیر ال ان جی صادرات داشــته 
باشیم یا بخواهیم به اروپا برویم می توانیم به 
۱۰ درصد برنامه ریزی شده برای صادرات گاز 
برسیم. مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: 
اکنون یخ مذاکره با کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس در حال آب شــدن است و به صورت 

غیرمســتقیم اعالم کرده اند که اگر تنش ها 
کمتر شود، وارد بازار گاز ایران می شوند. وی 
در ادامه درباره حجم ســرمایه گذاری شرکت 

گاز در برنامه ششم خاطرنشان کرد: این حجم 
سرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، 

معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دالر است. 

ایران و ترکیه در ســال ۱۹۹۶ میالدی در جریان سفر نجم 
الدین اربکان نخســت وزیر اسبق ترکیه به تهران قرارداد ۲۵ 
ســاله تجارت گاز امضا کردنــد. واردات گاز ترکیه از ایران در 
ســال ۲۰۱۱ میالدی آغاز شد. ایران دومین صادرکننده گاز به 
ترکیه است و ساالنه تا سقف حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز 
به این کشــور صادر می کند. ترکیه پیش از این نیز شکایتی 
را مبنی بر کم فروشــی گاز توســط ایران مطرح کرده بود که 
دادگاه آن را رد کــرده و به نفع ایران رای داده بود؛ شــرکت 
بوتاش )شــرکت ســهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه( که 
طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار می رود این درخواست را 
مطرح کرده بود. شــکایت دوم ترکیه ادعای گرانفروشی گاز و 
درخواست برای تخفیف توسط ایران بوده است که صدور رای 

نهایی، چندین سال به درازا کشید.
ترکیــه اعالم کرده اســت قیمت هر یک هــزار مترمکعب 
گاز وارداتــی از ایران ۴۹۰ دالر برای آنها تمام می شــود، در 
صورتی کــه واردات گاز از جمهــوری آذربایجان به ازای هر 
هزار مترمکعب ۳۳۵ دالر برایشــان هزینه دارد و برای همین 
میزان گاز نیز به روسیه ۴۲۵ دالر پرداخت می کنند. براساس 
گزارش ها، مجمــوع پولی که ایران بابت کاهش قیمت گاز به 
ترکیه بدهکار می شــود، حدود ۱.۹ میلیارد دالر است. ترکیه 
اکنون به عنوان بزرگترین خریدار گاز ایران به شــمار می رود، 
امــا در صورت تحقق ۲ پروژه صــادرات گاز ایران به بصره و 
بغــداد، عراق به بزرگ ترین وارد کننده گاز ایران تبدیل خواهد 
شــد. قراردادهای صادرات گاز از طریــق خط لوله قرادادهای 
بلند مدت هســتند، بنابراین بر اســاس عرف بیــن الملل، در 
قرادادهــای صادرات گاز، همواره بندی درج می شــود که بر 
اســاس آن به طرفین قرارداد این اختیار داده می شود در دوره 

های زمانی مشــخص، بتوانند درخواست تجدید نظر در قیمت 
گاز صادراتی داشــته باشــند. قیمت گاز تابع عوامل مختلف 
مانند قیمت جهانی نفت اســت که باعث می شــود قیمت گاز 
نوسان داشته باشد، بنابراین بر اساس روال عادی، کشورهای 
صادرکننده و واردکننده اقدام به طرح شــکایت های متعدد در 
مراجــع داوری بین المللی می کنند. در همین حال وزیر نفت با 
بیان اینکه جریمه ایران به دلیل شــکایت گازی ترکیه دروغ 
محض اســت، گفت: ترکیه خواستار تخفیف ۶۲.۵ درصدی در 
نرخ گاز صادراتی ایران بود، اما در نهایت دیوان داوری رای به 
کاهش ۱۳ درصدی داد. بیــژن زنگنه در گفتگو با ایرنا درباره 
برخی ادعاها مبنی بر ارزان فروشی گاز ایران به ترکیه به علت 
جریمه شدن تهران، بیان داشــت: رای دیوان داوری در سال 
۱۳۹۱، کاهش ۱۲ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه 
بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد. وزیر نفت اضافه کرد: 
ترکیه عالوه بر درخواست برای کاهش قیمت ۳۷.۵ درصدی، 

خواســتار ۲۵ درصد تخفیف دیگر نیز به دلیل کیفیت گاز بود 
که در مجموع ۶۲.۵ درصد می شــد. زنگنــه ادامه داد: اما در 
نهایت، دیوان داوری ســال گذشــته رای داد به دلیل این که 
قیمت گاز صادراتی ایران از قیمت گاز روســیه باالتر اســت، 
۱۳ درصد کاهش یابد تا به قیمت گاز صادراتی روســیه برسد. 
وی یادآور شــد: زمان اجرای ایــن حکم را ۹ ماه پس از زمان 
درخواست ترکیه قرار دادند که باعث شد مقداری از پول هایی 
را که ما از ترکیه گرفته بودیم، به آنها بدهکار شویم. وزیر نفت 
با بیان اینکه »دروغ محض اســت که یکی گفت جریمه شده 
ایم. ما هیچ جریمه ای نشده ایم«، گفت: بنابراین، براساس رای 
دیــوان داوری، بابت پولی که باید به ترکیه بازگردانیم، اکنون 
برای صــادرات گاز پولی دریافت نمی کنیم. زنگنه گفت: آنچه 
که رخ داده، اصالح قیمت اســت که در قراردادهای صادرات 
گاز موضوع طبیعی به شــمار می رود و با تالش هایی که انجام 

شد به حداقل رسید.

پرداخت جريمه به ترکیه دروغ محض است
کاهش ۱3 درصدی قیمت گاز صادراتی بر اساس رأی ديوان داوری

حمایت معیشتی از گروه های کم درآمد

نوبخت:هزار میلیارد تومان سبد غذايی توزيع می شود


