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گزیده
معاون نظارتي بانک مرکزي خبر داد

کاهش  2/4درصدي مطالبات معوق بانکي

مع��اون نظارت��ي بانک مرک��زي از کاهش
2/4درصدي نس��بت مطالبات غيرجاري به
کل تسهيالت نظام بانکي خبر داد .به گزارش
روابط عمومي بانک مرکزي ،حميد تهرانفر
با بيان اينکه نس��بت مطالب��ات غيرجاري
به کل تس��هيالت نظام بانک��ي که در اوايل
س��ال گذش��ته  15درصد بود در خردادماه
امس��ال به  12/6درصد کاهش يافته است،
افزود :در خصوص اظهارات رئيس کل سابق بانک مرکزي که مدعي شده است نسبت
مطالبات غيرجاري به کل تس��هيالت اعطايي بانکها در دوره فعاليت ايشان (شهريور
87تا شهريور  )92از  30درصد به  15درصد کاهش يافته است ،بايد يادآور شد هيچ
زماني در بانکداري بعد از انقالب نرخ  30درصد براي نسبت مطالبات غيرجاري به کل
تسهيالت اعطايي بانکها نداشته ايم و در دوره فعاليت رئيس کل سابق بانک مرکزي
اين نسبت از  15/8درصد به  14/4درصد رسيده بود.معاون نظارتي بانک مرکزي در
خصوص تمکين نکردن برخي بانکها و مؤسسات اعتباري به مفاد ضوابط اجرايي بانک
مرکزي گفت :مقصود از ابالغ بخشنامه اخير ،اين نيست که تخلفات گستردهاي صورت
گرفته است بلکه برخي از بانکها ابهاماتي را در اين زمينه داشتند و بانک مرکزي نيز در
جهت شفافيت هرچه بيشتر ،اين بخشنامه را ابالغ کرده است.

فرار مالياتي  130هزار ميليارد توماني در هر سال

معاون س��ازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار ميليارد تومان فرار
مالياتي در س��ال در كشور وجود دارد ،از كش��ف فرار مالياتي  ۹۰۰ميليارد توماني در
توگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما كه
استان اصفهان خبر داد .حسين وكيلي در گف 
به موضوع كشف فرار مالياتي در اصفهان ميپرداخت افزود :اين فرار مالياتي را گروهي
انجام دادند و در مقوله كد فروش��ي و فاكتورفروشي فعاليت ميكردند .وي اضافه كرد:
كساني كه اقدام به اين عمل ميكنند در واقع چند جرم را از جمله جعل و كالهبرداري
با هم مرتكب شدهاند .وكيلي افزود :هماكنون يك پرونده ديگر در استان تهران در حال
بررسي است كه يك كدفروش 120 ،مهر را براي شركتها درست و  120ميليارد تومان
فاكتور فروشي كرده است.

قطار هشتگرد نيمه دوم سال راهاندازي ميشود

مدي��ر کل دفت��ر حمل و نقل و ترافيک ش��رکت عمران ش��هرهاي جدي��د با اعالم
برنامهري��زي براي ايجاد تغييراتي در خط آهن ش��يراز ،از افتتاح قطار ش��هر جديد
هشتگرد در نيمه دوم سال جاري خبر داد .به گزارش وزارت راه و شهرسازي ،حسين
رجبصالحي با بيان اينکه مس��ير قطار شهر جديد پرديس تا يک ماه آينده نهايي
ميش��ود ،اظهار داشت :خط جديد راهآهن هشتگرد از شمال اين شهر آغاز ميشود
و به مسير متروي صادقيه  -گلشهر ميرسد و در صورت تأمين اعتبارات ،نيمه دوم
سال قطار روي خط آهن اين مسير قرار ميگيرد .رجبصالحي درباره راه آهن شهر
جديد انديشه گفت :براي شهر انديشه هم از ظرفيت راهآهن تهران  -تبريز استفاده
ميکنيم و نقل و انتقال جمعيت يک و نيم ميليون نفري س��اکن انديش��ه ،مالرد و
قدس را پوشش ميدهيم.

میزان آلودگی محصوالت کشاورزی اعالم شد

رئیس س��ازمان حفظ نباتات کشور میزان س��م مصرفی در تولیدات کشاورزی ایران را
نصف میانگین جهانی عنوان و اعالم کرد که خیار با سه درصد آلودگی ،پرمخاطرهترین
محصول کش��اورزی است .محمدعلی باغس��تانی میبدی درگفت و گو با ایسنا گفت:
بیش��ترین مبارزه شیمیایی و استفاده از سم برای محصوالتی مانند گندم و برنج است
در حالی که برای تولید محصوالتی مانند انار ،کیوی ،انجیر و ...از هیچ س��می استفاده
نمیشود .به گفته وی میزان مصرف سم در تولید محصوالت کشاورزی طی  20سال
اخیر یک سوم کاهش یافته و از  30هزار تن در سال به  21هزار تن رسیده است و همه
سموم مصرفی تأیید شده در سایت سازمان حفظ نباتات موجود است.

نظارت بر کيفيت بنزين
به سازمان استاندارد
واگذار شد

editorial@iran-newspaper.com

رئيس سازمان ملي اس��تاندارد از واگذاري مسئوليت نظارت بر کيفيت بنزين به اين
سازمان خبر داد و گفت :براساس بررسيهايي که در سال جاري انجام دادهايم نتايج
کيفيت بنزين بزودي اعالم ميش��ود و فع ً
ال نگراني چنداني نس��بت به کيفيت بنزين
نداريم .نيره پيروزبخت در حاش��يه همايش روز جهاني تأييد صالحيت با بيان اينکه
در س��ال گذش��ته نظارت بر کيفيت بنزين در شوراي عالي اس��تاندارد به عهده يک
کميته س��ه نفره گذاشته ش��د ،اظهار کرد :براساس جلسات اين کميته طي چند روز

اخير مقرر شد که نظارت بر کيفيت بنزين بر عهده سازمان ملي استاندارد باشد .وي
با بيان اينکه بررس��ي بنزين مربوط به جايگاههاي سوخت يعني محل توزيع و عرضه
بوده اس��ت ،ادامه داد :با توجه به اينکه بررسيها صرفاً از محل توزيع انجام شده آمار
تفکيک شده نداريم که کدام بنزين مربوط به کدام پااليشگاه يا وارداتي است لذا فع ً
ال
نميتواني��م اطالعات دقيقي در اين باره ارائه کنيم .پيروزبخت افزود :بايد کمي صبور
بود تا اطالعات تفکيک شده مربوط به بنزينهاي مختلف را اعالم کنیم.

زیان های تعلیق قرارداد معاوضه نفت در 5سال گذشته
دستاندرکاران صنعت نفت :قطع «سوآپ» نفت همزمان با تحریمهای جهانی ،نوعی خود تحریمی بود

گروه اقتصادی پنج سال از زماني که
وزير نفت دولت دهم (سال  )١٣٨٩تصميم
به قطع س��وآپ (ق��رارداد معاوضه) گرفت،
ميگذرد؛آن زمان وزير وقت نفت (مس��عود
ميرکاظم��ي) معتقد بود عمليات س��وآپ
ب��راي ايران توجيه اقتصادي ندارد و س��ود
حاص��ل از آن براي کش��ور رقمي در حدود
 ٢٠سنت اس��ت در حالي که اين عمليات
حدود ٦تا  ٧دالر در هر بش��که براي کشور
هزينه داش��ته اس��ت ،به همين دليل وزير
وقت قرارداد س��وآپ را با کشورهاي حاشيه
خزر لغو کرد و درخواست دريافت سود 5/5
تا  ٦دالر از س��وآپرها داش��ت .با اينکه بارها
و بارها کارشناس��ان و برخي مديران نفتي
بر اش��تباه بودن اين تصمي��م تأکيد کردند
اما س��وآپ قطع ش��د و ايران ع�لاوه بر از
دس��ت دادن وجهه بينالمللي ،به پرداخت
ميليونها دالر جريمه محکوم شد .افرادي
که آن مقطع اي��ن تصميم را گرفتند هنوز
بر درستي کارش��ان اصرار دارند و به نوعي
مسئوالن فعلي وزارت نفت (دولت يازدهم)
را به دلي��ل انعقاد قراردادهاي س��وآپ زير
س��ؤال ميبرند .اما داستان قطع سوآپ چه
بود؟ چرا با اينکه ميليونها دالر براي احداث
تأسيسات سوآپ هزينه ش��د ،بدون توجه
ب��ه هزينه و فايده و منافع ملي کش��ورمان
قرارداد برخالف ع��رف بينالمللي يکطرفه
لغو شد .محمود آستانه عضو هيأت مديره
شرکت نيکو و مشاور وزير نفت ،سيد پيروز
موسوي مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي،
حميدرضا شاهدوس��ت رئيس پايانه نفتي
شمال و س��يد حميد حسيني عضو هيأت
مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي
نفت ،گاز و پتروش��يمي ک��ه در زمان قطع
عمليات س��وآپ در مس��ند کار بودهاند در
توگو با شانا به واکاوي اتفاقهايي که آن
گف 
دوران در نفت افتاد ،پرداختند.
ëëحض�ور م�ا در خ�زر ي�ک حض�ور
استراتژيک است
بي ش��ک قطع سوآپ با آن شيوهاي که
اتف��اق افتاد لطمههاي جب��ران ناپذيري به

نیم نگاه

ëëعضو هيأت مديره شرکت نيکو :بي شک قطع سوآپ با آن شيوهاي
ک�ه اتفاق افتاد لطمههاي جبران ناپذيري به اعتبار کش�ور در زمينه
سوآپ ،وارد کرد.
ëëعضو هي�أت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و
پتروش�يمي :کاري که در منطقه شروع کرده بوديم و ابتکار عمل با ما
بود با تصميم اش�تباه آقاي وزيروقت در سال  ،٨٩فرصت را از دست
داديم و امروز افسوس گذشته را ميخوريم.
اعتبار شرکت ملي نفت ايران ،شرکت نيکو
و مجموعه عملياتي کشور در زمينه سوآپ،
وارد کرد .عضو هيأت مديره شرکت نيکو و
مش��اور وزير نفت با بيان اينکه درس��ت در
ش��رايطي که تحريم ش��ده بوديم و بشدت
به ارتباط با کش��ورهاي دنيا و شرکتهاي
مختلف نياز داش��تيم با قطع سوآپ فضاي
بس��يار بس��تهاي را بهوجود آورديم اذعان
ک��رد :اي��ن کار ،همگام با کش��ورهايي بود
که ما را تحري��م کردند و بدين ترتيب يک
خودتحريم��ي هم از س��وي خودمان انجام
شد .آس��تانه با مرور اتفاقات گذشته گفت:
آن زم��ان که ما در ش��رکت نيک��و بوديم و
اين تصميم گرفته ش��د ،خدمت وزير وقت
رس��يديم و گفتيم اص ً
ال سود  ١٠دالر براي
هر بشکه س��وآپ امکانپذير نيست اما وزير
وق��ت همچنان روي حرفش��ان پافش��اري
ميکردند و ميگفتند خير امکان ندارد.
مشاور وزير نفت افزود :آقاي ميرکاظمي

نه تنها به س��خنان تيم کارشناسي مسئول
بررس��ي اين موض��وع توج��ه نکردند بلکه
تصمي��م يکجانبه ايش��ان س��بب ش��د تا
٩٧ميليون دالر غرامت عليه ما طرح شود.
آستانه با اشاره به اينکه طي  10 – 12سال
اخير با  ١٦ش��رکت خارجي قرارداد سوآپ
داشتيم و ظرفيتس��ازي روزانه  ٥٠٠هزار
بش��که را انجام داده بوديم و در برخي ايام
هم روزانه  ٢٠٠هزار بشکه سوآپ ميکرديم
تصري��ح ک��رد :درباره درآم��دي که با قطع
سوآپ از کس��ب آن محروم شديم سخني
نميگوي��م براحتي با يک ضرب و تقس��يم
ميتوان آن را به دس��ت آورد .فکر ميکنم
بزرگترين خس��ارتي که اي��ن تصميم براي
اي��ران بهوجود آورد ،اين بود که به نوعي به
اعتماد ش��رکتهايي که مسير کشورمان را
براي انتقال نفتش��ان انتخاب کرده بودند،
خدشه وارد شد .وي با بيان اينکه در سوآپ
هيچ رانتي وجود نداش��ت تأکي��د کرد :در
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خص��وص حضور آق��اي باب��ک زنجاني در
سوآپ بايد بگويم اص ً
ال داستان آقاي زنجاني
به زمان بعد از عمليات س��وآپ برميگردد.
نه در بحث سوآپ و نه در حمل محمولهها
ايشان هيچ گاه طرف قرارداد با شرکت نيکو
نبودند. .
ëëکسي فکرش را نميکرد
سوآپ يک ش��به قطع شد درحالي که
هيچ کس فکرش را نميک��رد .در اين باره
مديرعام��ل ش��رکت پايانهه��اي نفتي اين
اقدام ميرکاظمي را يک ش��وک به عمليات
نفت برشمرد و اظهار کرد :کسي انتظارش
را نداش��ت زماني که  ٢٢٦هزار بشکه نفت
خام را معوض و به پااليش��گاههاي کش��ور
ارس��ال ميکرديم و تأسيساتي براي انتقال
نفت خام و توليد فرآورده در پااليشگاههاي
کش��ور براي اين کار احداث کرده بوديم با
اين تصمي��م ،ناگهان دلي��ل وجودي خود
را از دس��ت بدهند .موس��وي با بيان اينکه
در عمليات س��وآپ ،نفت باکيفيت باالتر را
از کش��ورهاي حاش��يه درياي خزر دريافت
ميکرديم و در اختيار پااليشگاههاي تهران
و تبريز براي تبديل به فرآورده قرار ميداديم
و از آن طرف نفت خام س��نگين خود را در
آبهاي خليج فارس به شرکتهاي سوآپر
تحويل ميداديم گفت :تأسيسات ميلياردي
و نيروي انس��اني کارآمدم��ان در پايانه نکا
بيکار شدند و درآمدي را که ميتوانستيم از
محل سوآپ به دست بياوريم صفر کرديم،
آن هم به اين بهانه که قرارداد اش��تباه بوده
و منافع ايران را تأمين نميکرده است! وي
افزود :اس��تراتژي کش��ورهاي آسياي ميانه
پس از قطع عمليات سوآپ ايران به سمت
حوزههاي ديگر مخصوصاً ترکيه و خط لوله
باکو – جيهان رفت.
ëëوزير وقت حاضر به قبول اشتباهش
نبود
عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي با اشاره
به اينکه س��وآپ يعني اس��تفاده از ظرفيت
تجاري يک کش��ور گفت :متأس��فانه ما به

اين مس��أله توجه نکردهاي��م .در يک مورد
کاري که در منطقه ش��روع ک��رده بوديم و
ابتکار عمل با ما بود با تصميم اشتباه آقاي
وزير وقت در س��ال  ،٨٩فرصت را از دست
داديم و امروز افسوس گذشته را ميخوريم.
سيد حميد حس��يني ادامه داد :خوب يادم
ميآي��د ،همان زم��ان هرچه نشس��تيم و
صحب��ت کرديم ،عدد و رقم آورديم ،توجيه
و استدالل کرديم و به وزير وقت گفتيم اين
تصميم اشتباه اس��ت ،ايشان عکسالعملي
نش��ان ندادند و ما را به تيمهاي کارشناسي
ارجاع دادند؛ وقتي نزد کارشناساني که وزير
ارجاع داده بودند ،رفتيم بازهم همان بحثها
و استداللها را آورديم و با اینکه کارشناسها
هم حرفهاي ما را ميپذيرفتند و ميگفتند
اين اس��تداللها درس��ت اس��ت ،اما حاضر
نميشدند اين کار را قبول کنند .چرا؟ چون
تصميم اش��تباهي گرفته شده بود و حاضر
نبودند از اين تصميم اشتباهشان برگردند.
ëëراه بازگشت دشوار است
رئيس پايانه نفتي شمال با اشاره به اينکه
ترمينال نکا از نظر فني بسيار پيشرفتهتر و
بهت��ر از ترمينالهاي نفتي منطقه خزر بود
اما االن س��وت و کور است اظهار کرد :تنها
کش��وري که تا حدودي ترمين��ال خوب و
قابل قبولي داش��ت ،قزاقس��تان بود .ما در
سال  ٢٠١٣ميتوانستيم در امر سوآپ نفت
قزاقستان حضور فعالي داشته باشيم و يک
ميليون بشکهاي قرار بود از اين کشور صادر
شود و از مسير ايران به آبهاي آزاد برسد؛ اما
متأسفانه اين فرصت براحتي از دست رفت.
اينکه بخواهيم دوباره همان بازار قبل را در
سوآپ به دس��ت آوريم ميتوانم بگويم کار
بسيار بسيار دشواري را پيش رو داريم.
شاهدوست با اشاره به اينکه امروز وزارت
نفت راه دش��واري براي از سرگيري سوآپ
پيش رو دارد زيرا هم اکنون خط لوله باکو -
جيهان ،اوکتائو به چين فعال شدهاند ،گفت:
آن زم��ان برنامهريزيهاي انجام ش��ده در
پايانه نکا حکايت از آيندهنگري آن روزهاي
برنامهريزان ما داشت.

نرخ ارز
3316

دالر

3703

يورو

5086

پوند

904

درهم

سکه و طال

سكه تمام
نيم سكه
ربع سکه

طالي  18عيار (گرم)

916000
465000
255000
93680

بازار جهانی

(دالر)
1173

اونس طال

62/94

نفت برنت (بشکه(

58/68

نفت ) wtiبشکه(

برابری ارزها

1/1142

یورو به دالر

2/7778

دالر به لیر ترکیه

3/6732

دالر به درهم

شاخص بورس
عنوان شاخص

كل

 ۳۰شركت بزرگ
بازار اول
صنعت

۶۲۹۵۲.۳

()۰.۳۷

۲۸۶۲.۶

آزاد شناور
بازار دوم

مقدار

درصدتغییر

()۰.۴۲

۷۱۶۱۰

۴۵۲۳۷.۴

()۰.۶۵

۱۳۱۰۳۵.۸
۵۲۰۶۹.۷

()۰.۴۹

()۰.۱۱
()۰.۲۲

شاخص بورسهای جهانی
داو جونز (امریکا)

17849

نزدک (امریکا)

5068

هنگکنگ

27316

نیکی (ژاپن)

داکس(آلمان)

20457
11149

