
متوسط نرخ دالر در شش ماه ابتداي سال ۹۸ 
براس�اس آمار بانك مركزي به ۱۲ هزار و ۸۹۰ 
تومان رسيد و قيمت اين ارز در شهريورماه4/۲ 
درصد نسبت به مردادماه كاهش يافت. با اين 
حال همتي در آخرين پيام خود روي اينستاگرام 
خبر از منطقي تر ش�دن بازار ارز داده اس�ت. 
به گزارش »جوان« براس��اس آمار بانك مركزي 
متوس��ط قيم�ت ف���روش ي��ك دالر امريكا در 
شهريور ماه ۱٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱هزار 
و ٣٩۱ تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب 4/2 درصد و ٩/٨ درصد 
كاهش داشته اس��ت. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ ف��روش يك دالر امري��كا در م��اه مذكور به 
ترتيب ۱۰ هزار و ٩٨۰ توم��ان و ۱۱ هزار و ۶4۰ 

تومان بوده است. 
همچنين در شهريور ماه ۱٣٩٨ متوسط قيمت 
فروش يك يورو در بازار آزاد ش��هر تهران ۱2 
هزار و ۶٣٩ تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل 
و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتيب5/٨ و ۱4/4 
درصد افزايش داشته است. همچنين حداقل و 
حداكثر نرخ فروش ي��ك يورو در ماه مذكور به 
ترتيب ۱2 هزار و ٣۶٣ تومان و ۱٣ هزار و ٣4 

تومان بوده است. 
بنا به آمار بانك مركزي در ش��ش ماه اول س��ال 
۱٣٩٨ متوس��ط قيمت فروش ي��ك دالر امريكا 
و يك ي��ورو در بازار آزاد ش��هر ته��ران به ترتيب 
۱2 هزار و ٨٩۰ تومان و ۱4 ه��زار و 5٨٨ تومان 
بوده است. ) متوس��ط قيمت فروش ساير ارزهاي 

عمده در جداول نشان داده شده است.(
  قيمت ارز در بازار منطقي تر خواهد شد

با اين ح��ال در هفته گذش��ته ن��رخ ارز در بازار 
فيزيكي اندكي باال رف��ت و در محدوده ۱۱4۰۰ 
تومان در نوسان بود، اما نكته جالب توجه اختالف 
٨۰۰ توماني ب��ا نرخ نيما بود كه نش��ان مي دهد 
همچنان در بخش تقاضاي واقعي عرضه دالر بيش 
از تقاضا است و بر اس��اس آخرين آمار مندرج در 
سامانه سنا نرخ ارز در روز چهارشنبه ) آخرين آمار 
مندرج ش��ده ( در محدوده ۱۰هزار و۶۰۰ تومان 
است. اين نرخ تقريباً در يك هفته اخير تغييرات 

چنداني نداشته است. 
شايد به همين دليل اس��ت كه رئيس كل بانك 
مركزي با انتشار يادداش��تي در صفحه مجازي 
خود با اش��اره به سياس��ت هاي ارزي كشور، از 
تأمين روان تر نيازهاي وارداتي و منطقي تر شدن 

قيمت ارز در بازار خبر داده و نوشته اس��ت: قباًل 
تأكيد ك��ردم، به علت سياس��ت هاي ارزي بانك 
مركزي و نقش صادركنندگان غيرنفتي در تأمين 
ارز سامانه نيما و واردات در مقابل صادرات و نيز 
مديري��ت و راهبري بانك مرك��زي براي كنترل 
بازار اسكناس و ارز شاهد تأمين روان تر نيازهاي 
وارداتي و منطقي تر ش��دن قيم��ت ارز در بازار 

خواهيم بود. 
وي افزود: البته اين نكته را هم بارها تأكيد كرده ام 
كه در ش��رايط تحريمي برخي عوامل سياس��ي 
نيز در مقاطعي تأثير حداقلي در نوس��انات ارزي 
دارند و اخبار به ظاهر مثب��ت و منفي، هر كدام 
تا حدودي مي توانند بازار ارز را متأثر س��ازند. با 
اطالع و ش��ناختي كه از توانايي ه��ا و امكانات و 
ذخاير ارزي كش��ور دارم، ثبات نس��بي بازار ارز 

ادامه خواهد شد. 
رئيس كل بان��ك مرك��زي در ادامه پي��ام خود 
آورده است: بانك مركزي تالش كرده است به طور 
مرتب با نرخ مناس��ب بازار از طريق صرافي هاي 
منتخب، امكان الزم براي پاس��خگويي به عرضه 
ارزهاي خانگي و صادرات��ي را فراهم آورد. خريد 
خال��ص روزانه ميليون ه��ا يورو ارز عرضه ش��ده 

خانواده ها و فعالين اقتصادي توسط بانك مركزي 
ايران نتيجه تداوم اين سياست است. 

همتي همچنين خاطرنش��ان كرده: ضمناً آنچه 
تاكن��ون در خص��وص تقويت ارزش پ��ول ملي 
گفت��ه ام، صرفاً در م��ورد تأثير مقاوم��ت مردم و 
عملكرد يك س��ال اخير در برابر فشار حداكثري 
بوده و به هيچ وجه نافي آنچه تحريم هاي ظالمانه 
بر ارزش پول ملي و سطح قيمت ها و فشار بر اقشار 

آسيب پذير آورد، نيست. 
   علت پايين بودن نرخ نيما 

در همين حال دكتر اديب اقتص��اد دان در كانال 
شخصي خود نوشته است: استراتژي دولت پايين 
نگهداشتن دالر نيمايي نسبت به دالر آزاد نيست 
و علت پايين بودن تقاضا براي دالر نيمايي به اين 
باز مي گردد كه مصرف كننده دالر نيمايي عمدتاً 
صنايع بودند و وقتي قرار باش��د صناي��ع ارز را به 
قيمت آزاد خريداري كنند و محص��ول را نيز به 
قيمت آزاد بفروشند، بسياري از اين صنايع توجيه 
اقتصادي خود را از دس��ت مي دهند علت پايين 
بودن دالر نيمايي نسبت به دالر آزاد، كاهش توليد 
در صنايعي است كه با ارز نيمايي كار مي كردند و 
علت كاهش توليد نيز، غير اقتصادي شدن توليد 
در برخي از صنايع داخلي با از بين رفتن اختالف 

ارز دولتي و آزاد است. 
 اين كارشناس با اش��اره به اينكه صادر كنندگان 
بايد 5۰ درصد از ارز صادراتي را در س��امانه نيما 
عرضه كنند، افزود: علت پايي��ن بودن قيمت ارز 
نيمايي اين است كه تقاضا براي ارز نيمايي كمتر 
از 5۰ درصد صادرات است. براي اينكه اختالف ارز 
نيمايي و بازار آزاد صفر شود بايد صادر كنندگان 
موظف شوند به جاي 5۰ درصد فقط ٣5 درصد از 
ارز نيمايي را در سامانه نيما ارائه دهند تا بين ورود 

و خروج سامانه نيما تعادل ايجاد شود. 
 وي نوشته است: با وجودي كه ارز نيمايي پايين تر 
از ارز آزاد است افزايش ۱5۰ توماني قيمت دالر در 
بازار آزاد بايد علت ديگري داشته باشد زيرا قاعدتاً 
بايد با كاهش تقاضا براي ارز نيمايي، ارز در بازار 

آزاد تحت فشار نزولي قرار مي گرفت. 
به باور اديب علت افزايش ن��رخ دالر در بازار آزاد 
كم شدن درهم در بازار است، اقتصاد در دو جهت 
متغير حركت مي كند تغيير مقررات وارداتي باعث 
كاهش تقاضا براي دالر نيمايي ش��ده و در بخش 
نيمايي با ارز مازاد و فروش نرفت��ه مواجهيم و از 
س��وي ديگر در بازار آزاد و غير نيمايي كم شدن 
عرضه درهم به بازار باعث افزايش قيمت دالر در 
بازار شده است، كم شدن عرضه درهم به بازار رويه 
دائمي نيس��ت و روزانه يا ساعتي تغيير مي كند و 

مي تواند باعث نوسان نرخ دالر شود.
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همتي:قيمتارزدربازارمنطقيترمیشود
بانك مركزي به رغم افزايش جزئي دالر در هفته گذشته از ارزان شدن 4/۲ درصدي دالر در يكماهه اخير خبرداده است

توصيه هاي اقتصادي بانك جهان�ي يا صندوق بين المللي پول 
تا كنون بسياري از كشورها را با مش�كالت وسيع تري روبه رو 
كرده اس�ت، درعين حال ش�اهد افزايش انتقادها نس�بت به 
ارائ�ه آمارهاي غلط از س�وي اي�ن نهادها هس�تيم، در همين 
رابطه ش�ركت فدرال خدم�ات مالياتي روس�يه اع�الم كرد: 
داده هاي مورد اس�تفاده بان�ك جهاني ب�راي ارزيابي تجاري 
كش�ورها، تناقض زيادي با آمارهاي متخصصان مستقل دارد. 
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودي، شركت فدرال خدمات 
مالياتي روس��يه )اف ان اس(، داده هاي مورد استفاده بانك جهاني 
براي ارزيابي تجاري كشورها را در شاخص »تجارت با كشورها«ي 
اين بانك زير سؤال برد و اعالم كرد كه داده هاي بانك جهاني تناقض 

زيادي با داده هاي متخصصان مستقل دارد. 
در رتبه بندي جديد اين بانك، روس��يه در جايگاه بيست و هش��تم 
در بين ۱٩۰ كشور قرار دارد. اين كش��ور در سال گذشته در رتبه 

سی ويكم قرار داشت و حاال وضعيت خود را بهبود بخشيده است، اما 
اين رتبه بندي جديد سؤاالتي را براي خدمات مالياتي روسيه ايجاد 
كرد. اف ان اس دقت داده هايي را كه توسط بانك جهاني براي اين 
رتبه بندي مورد استفاده قرار گرفته اس��ت، به ويژه در بخش مالي 
زير س��ؤال برد و اعالم كرد كه داده هاي بانك  جهاني با يافته هاي 

متخصصان مستقل تفاوت بسياري دارد. 
ريا نووستي، خبرگزاري دولتي روسيه، به نقل از اف ان اس گزارش 
داد: نتايج اين رتبه بندي ها با نتايج داده هاي متخصصان مستقل و 

بررسي هاي شركت هاي روسي بسيار متفاوت است. 
براي مثال جايگاه يك كشور در شاخص بانك جهاني به ميانگين 
زماني كه طول مي كشد تا ش��ركت ها گزارشات مالياتي خود را پر 
كنند، مرتبط اس��ت. طبق داده هاي بانك جهاني انجام اين كار در 
روسيه در سال آينده ۱5٩ س��اعت طول خواهد كشيد، در حالي 
كه ان اف اس مقادير بس��يار پايين تري را گزارش داده است. طبق 

داده هاي وان س��ي، كه برترين ش��ركت ارائه خدم��ات نرم افزاري 
اتوماتيك حسابداري در روسيه است، پر كردن گزارش مالياتي براي 

مشتريان اين شركت، به طور متوسط ٣2 ساعت طول مي كشد. 
داده هاي خود اف ان اس، كه طبق استانداردهاي جهاني جمع آوري 
شده است، نشان مي دهد كه اين زمان حتي از اين هم كوتاه تر است. 
طبق داده هاي اف ان اس پر كردن گزارشات مالياتي براي هر شركت 

روسي به طور ميانگين تنها ۱۰ ساعت در سال زمان مي برد. 
روسيه براي اصالح اين داده ها با بانك جهاني تماس گرفته، اما تا به 

حال پاسخي دريافت نكرده است. 
منبع دقيق داده هاي بانك جهاني همچنان مرموز باقي مانده است. 
اين بانك از 22٨ مرجع داده هاي خ��ود را دريافت مي كند كه 22 
مورد آنها مرجع مالياتي هس��تند. با اين حال اين مراجع همچنان 
بي نام باقي مانده اند، اما انتظار مي رود اغلب اين منابع از شركت هاي 

بزرگ مشاور باشند. 

يك شركت روس اعالم كرد

تناقض داده هاي رتبه بندي تجاري بانك جهاني با آمارهاي متخصصان

  بانك

م�ديرع�ام��ل 
س���ازم���ان   قاچاق

جمع آوري و ف�روش ام�وال تمليكي گفت: 
ارزش ريالي كاالي قاچاق موجود در انبارهاي 
اين س�ازمان هم اكنون بي�ن ۲3۰۰ تا ۲5۰۰ 

ميليارد تومان است. 
در شرايطي كه در ساير كشورها كاالي قاچاق 
مكش��وفه و متروكه را عموماً از بي��ن مي برند 
تا بخش هاي��ي در داخل كش��ور ذي نفع تداوم 
تجارت غير قانوني قاچاق نباشند و اين كاالها 
نيز هيچ راهي به اقتصاد نداشته باشند، متأسفانه 
همچنان بخشي از قاچاق مكشوفه و متروكه سر 
از بازار هاي ايران در مي آورد كه از منظر قانوني 
نياز به اين مهم است كه تمامي كاالهاي قاچاق 
مكشوفه و متروكه به طور كامل بدون هرگونه 
تبصره و تخفيفي از بي��ن برود، زيرا نگهداري و 
فروش اين دست كاالها آس��يب هاي جدي را 

متعاقباً پديد مي آورد. 
ضعف اقتص��اد اي��ران در تولي��د كاال و خدمات 
باعث ش��ده عده اي قاچ��اق كاال و ارز را همانند 
فرصتي براي اقتصاد به ش��مار آورند، زيرا شدت 
رش��د پول بدون پش��توانه به حدي اس��ت كه 
معادلش توليد و رشد اقتصادي انجام نمي شود 
از اين رو عده اي تصور مي كنند كاالي قاچاق به 

شكل ورودي از تورم مي كاهد كه تصور اشتباهي 
است، زيرا كاالهاي قاچاق به قيمت هاي نجومي 
نرخ گذاري مي ش��وند و اتفاقاً تع��ادل بازارهاي 
داخلي را برهم مي زند و چه توليد كنندگاني را نيز 

به ورطه ورشكستگي كه نمي كشاند. 
به نظر مي رس��د نمايندگان مجلس در ماه هاي 
پاياني خود مي توانند با يك قانون مبني بر انهدام 

تمامي كاالهاي قاچاق مكشوفه و متروكه به طور 
كل آسيب هاي اين دست كاالها را براي اقتصاد 
ايران از بين ببرند و تخفيفي هم قائل نش��وند تا 

مسير براي دور زدن اصل قانون باز شود. 
روند قاچاق كاال و ارز نشان مي دهد كه پيوسته 
اين تجارت زير زميني در كشور از رونق برخوردار 
بوده اس��ت، بدين ترتيب بازيگ��ران اين تجارت 

ثروت و نفوذ خوبي براي خود بايد دست و پا كرده 
باشند، زيرا حجم تجارت قاچاق كاال و ارز در برخي 
از سال ها حتي ركورد هاي 25ميليارد دالري هم 
زده است، اين در حالي است كه در بهترين حالت 
واردات در ايران در حدود 5۰ ميليارد دالر بوده 
اس��ت، البته در كنار اقتص��اد زيرزميني قاچاق، 
شاهد كش��ف كاالي قاچاق نيز هس��تيم كه در 
مقايسه با كااليي كه به شكل قاچاق خارج يا وارد 
مي شود، رقم قابل مالحظه اي نيس��ت، اما به هر 
روي عده اي در مس��ير مبارزه باقاچاق كاال و ارز 

فعال هستند و زحمت مي كشند. 
قسوريان جهرمي، مديرعامل سازمان جمع آوري 
و ف��روش اموال تمليك��ي اف��زود: ارزش ريالي 
كاالي قاچاق موجود در انبارهاي اين س��ازمان 
هم اكنون بين 2 ه��زار و ٣۰۰ تا 2 هزار و 5۰۰ 

ميليارد تومان است. 
وي با اش��اره به اينكه قاچاق لطمات شديدي 
به اقتصاد مملكت مي زند، افزود: خوش��بختانه 
مبارزه با كاالي قاچاق طي چند ساله اخير در 

كشور خوب بوده است. 
قس��وريان جهرمي اظهار امي��دواري كرد كه 
قاچاق در كش��ور به هيچ وجه اتف��اق نيفتد تا 
مجبور به مبارزه شد چون ارز مملكت مصروف 

اين موضوعات مي شود.

2500ميليارد تومان كاالي قاچاق در انبار سازمان اموال تمليكي

سقوط7دالريقيمتجهانيطالوحید حاجی پور
قيم�ت ط�ال در پ�ي خبره�اي مثب�ت از مذاك�رات تج�اري 
چي�ن و امري�كا ب�ه عن�وان دو اقتص�اد برت�ر دني�ا بي�ش از 7 
دالر كاه�ش داش�ت و ب�ه قيم�ت ۱4۸3 دالر رس�يد، اگر قيمت 
ط�ال ب�ه كمت�ر از ۱4۸۰ دالر در ه�ر اون�س برس�د، پيش بين�ي 
مي ش�ود قيم�ت ت�ا ۱465 دالر در ه�ر اون�س ري�زش كن�د. 
به گزارش »فارس«، اروز در بازارهاي جهاني قيمت هر اونس طال با ٣/7 
دالر كاهش نسبت به قيمت ۱4٨٣ دالر رسيد. قيمت طال در كمترين 
زمان ۱4٨۰/٣ دالر و در بيشترين زمان ۱4٩2/٩ دالر به فروش رفت. 

قيمت اين فلز گرانبها در مقايس��ه با يك ماه گذشته 22 دالر كاهش 
داشت، اما نسبت به يك سال گذشته 257 دالر با افزايش همراه شد. 

در گروه س��اير فلزات گرانبها هم، نقره با كاهش ۱۰ سنتي هر اونس به 
قيمت ۱7/5 دالر معامله شد. فلز پالتينوم يك دالر كاهش داشت، اما فلز 
پاالديوم 4 دالر با افزايش همراه شد. خبرگزاري رويترز نوشت: قيمت طال 
در بازارهاي جهاني تحت تأثير سيگنال هاي مثبت بهبود مذاكرات تجاري 
چين و امريكا كاهش يافت. زماني كه سرمايه گذاران خبرهاي مثبتي از 
بهبود اقتصاد مي شنوند، سرمايه گذاري از سمت طال منحرف مي شود. 
سرمايه گذاران معموالً فلز زرد را به عنوان يك منطقه امن سرمايه گذاري 
مي دانند. وزير بازرگاني چين ا اعالم كرد: »دو كشور چين و امريكا براي 

لغو تعرفه ها در فازهاي مختلف به توافق رسيده اند.«
الكمن تحليل گ��ر FXTM گفت: خبر بهبود رواب��ط تجاري چين و 
امريكا هيجان انگيز است و تا حدود زيادي مي تواند سرمايه گذاري روي 
دارايي هاي امن مانند طال را كاهش دهد. بر اساس اين گزارش طبق اين 
توافق بسيار محتمل است امريكا تعرفه هايي را كه قرار بود ۱5 دسامبر 
روي كاالهايي نظير موبايل، لپ تاپ، كامپيوتر و اسباب بازي به ارزش 

۱5۶ ميليارد دالر اعمال كند، لغو كند. 
...........................................................................................................................

 چرا سلبريتي ها از ماليات معافند 
ولي وكال نه؟

كانونوكالهممخالفقانونتجارتشد
رئي�س كان�ون وكالي دادگس�تري گف�ت: ب�ا توجه به ش�رايط 
فعل�ي كش�ور و وج�ود تحريم ه�ا ش�ايد اج�راي قان�ون فعلي 
تجارت منطقي نيس�ت؛ اجراي فعل�ي اين قانون ب�ا توجه به غير 
ش�فاف بودن موجب كندي توليد و تجارت در كش�ور مي ش�ود. 
 عيسي اميني، رئيس كانون وكالي دادگستري در نشست خبري درباره 
اصالح قانون تجارت اظهار كرد: اصالح قانون تجارت در مدت كمي در 
مجلس عجيب و كم نظير به حساب مي آيد، زير ساخت هاي اصالح قانون 
تجارت در كشور فراهم نشده و اتاق بازرگاني و اصناف و اتحاديه ها و مردم 
اطالعات درستي از آن ندارند اين درحالي است كه نقش مهمي در زندگي 
روز مره مردم دارد. وي با بيان اينكه به درستي معلوم نشد كه واضع اين 
قانون كه بود اليحه بود يا طرح گفت: حقوقدانان و مردم استقبال مناسبي 
از اين قانون نكرده اند و شوراي نگهبان نيز گويي مي خواهد آن را در حالت 
خأل نگه دارد.  وي اظهار داشت كه كل قانون بايد تحويل مجلس شود و 
زمان اجرايي شدن را بايد سه تا چهار سال آينده قرار دهيم، زيرا كشور ما 

هنوز سنتي است و امكان مطابقت ندارد. 
رئيس كانون وكالي دادگس��تري مركز با اشاره به اينكه اليحه اصالح 
قانون تجارت نقاط مثبتي نيز دارد، ادامه داد: در اين اليحه اصالحات 
خوبي در ارتباط با موضوع حمل و نقل ايجاد شده است،اما با ايراداتي كه 
دارد اجراي فعلي قانون به اين شكل منجر به كندي توليد و تجارت در 
كشورمي شود و حتي بعد از اصالحات نيز با وجود تحريم ها شايد اجراي 
قانون فعلي در زمان حاضر منطقي نيس��ت. وي با بيان اينكه اقتصاد و 
توليد در كشورمان بر اساس اقتصاد مقاومتي استوار است و الزم است 
از توليد داخلي حمايت كنيم، افزود: سرمايه گذاري خارجي كند شده و 
بهتر است اين قانون را در زمان مناسب تري بررسي كنيم كه اقتصاد در 
حالت عادي خود قرار دارد. نبايد قانوني را به خاطر شرايط خاص وضع 

كرد، زيرا قوانين براي صد سال وضع مي شود. 
...........................................................................................................................

 گردش نظام بانكي 
به سمت تسهيالت خريد كاالي شخصي

سقوط24درصديتسهيالتخريدمسكن
آم�ار مرتب�ط ب�ا تس�هيالت دهي بانك ه�ا در نيمه اول امس�ال 
حكاي�ت از تغيير تركيب هدف از پرداخت تس�هيالت، به س�مت 
توسعه و خريد كاالي ش�خصي بوده؛ ضمن اينكه بانك ها رغبتي 
ب�ه وام دهي ب�ه خريد مس�كن نداش�تند، به طوري كه بر اس�اس 
گزارش ات�اق بازرگاني تهران، تس�هيالت پرداخت�ي براي خريد 
مس�كن در مقايس�ه با س�ال قبل افت ۲4 درصدي داشته است. 
به گزارش »مهر«، نظام بانكي روزهاي پرفراز و نش��يبي را مي گذراند. 
از يك س��و بانك مركزي با نظارتي كه بر رون��د فعاليت اين بنگاه هاي 
اقتصادي در كشور صورت داده، دست و پاي بسياري از آنها را در شيوه 
چينش ترازهاي مالي خود بسته اس��ت و از سوي ديگر، تالش كرده تا 

بتواند انضباط بيشتري را بر عملكرد آنها حاكم كند. 
  آغاز اصالحات عميق نظام بانكي

آنگونه كه عبدالناصر همتي، رئي��س كل بانك مركزي مي گويد حتي 
اصالحات در نظام بانكي پا از اين هم فراتر گذاشته و اعالم مي كند كه 
نظارت بر بانك ها به شكل س��ختگيرانه اي آغاز شده و اگرچه جزئيات 
آن در رسانه ها اعالم نمي شود،اما اصالحات عميق بانكي در حال انجام 
است؛ چراكه سيستم بانكي كش��ور مواردي همچون ناترازي بانك ها، 
دارايي ها معوق و مواردي از اين دست را يدك مي كشد كه بايد مسائل 

مرتبط با آن، به تدريج حل شود. 
وي مي افزايد: با مصوباتي كه بانك مركزي از سران قوا داشته است، اقدام 
به انجام اصالحات بانكي كرده است، در حالي كه در اين زمينه مقداري از 
ناترازي صورت هاي مالي بانك ها نيز برطرف شده است. در اين ميان، اين 
نگاه بانك مركزي و حساسيت بانك ها بر ترازهاي مالي خود، كار را به 
جايي رسانده كه تغييراتي در تركيب شيوه تسهيالت دهي خود صورت 
دهند؛ به نحوي كه آن را مي ت��وان در عملكرد نيمه اول نظام بانكي به 

لحاظ تسهيالت دهي هم به خوبي مالحظه كرد. 
   متوسط ۸6/3 ميليون توماني هر فقره وام بانكي

مروري بر كارنامه عملكردي نظ��ام بانكي در نيمه اول امس��ال، به طور 
متوسط به ازاي هر فقره تسهيالت بانكي، ٨۶/٣ ميليون تومان پرداخت 
كرده است، اين در شرايطي است كه بررسي ها حكايت از آن ندارد كه تغيير 
تركيب هدف از پرداخت تسهيالت بيشتر به سمت توسعه و خريد كاالهاي 
شخصي بوده است. بر اساس آمارهاي بانك مركزي از عملكرد نظام بانكي 
در نيمه اول امسال، سهم تسهيالت مرتبط با توسعه افزايش 4/۶ درصدي 
داشته است كه بر اين اساس، س��هم تسهيالت خريد كاالي شخصي نيز 
4/2 درصد رشد مواجه بوده است، اين در حالي است كه سهم تسهيالت 

سرمايه در گردش نيز با كاهش ۶/۱ درصدي مواجه بوده است. 
   كاهش ۲4 درصدي وام دهي بانك ها به بخش خريد مسكن

بر اساس آمارها، بانك ها همچنين به ازاي هر فقره تسهيالت بخش صنعت 
و معدن، 57۰ ميليون تومان، بخش كشاورزي 47 ميليون تومان، پرداخت 
انجام داده اند كه در مجموع، پرداخت بيش از ٣٨2 هزار ميليارد تومان وام 
بانكي را با رشد 2۶ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته صورت 
گرفته است. سهم تأمين سرمايه در گردش از رشد تسهيالت پرداختي 
بانك ها ٨/٣ واح��د درصد بوده؛ ضمن اينكه س��هم 7/۱ درصدي بخش 
توسعه و سهم 7/2 درصدي بخش خريد كاالي شخصي نيز رخ داده است؛ 
همچنين بر اساس آماري كه معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران هم اعالم كرده، همچنين تسهيالت پرداختي براي خريد مسكن در 

مقايسه با سال قبل افت 24 درصدي داشته است.

مهران ابراهیمیان
  گزارش   یك

چرا روسنفت تحريم نمي شود؟
روسيهنفتايرانراميفروشد

دونالد ترام�پ در حال افزايش فش�ارها و حداكث�ري كردن آنها 
بر دو كش�ور ونزوئال و ايران اس�ت، اما شركت روس�نفت روسيه 
به دنبال دور زدن تحريم ها براي كاراكاس اس�ت تا اين كشور را از 
زير فشار اقتصادي امريكا خارج كند. با اين وجود امريكا برنامه اي 
را براي تحريم همه جانبه عليه اين غول نفتي اعالم نكرده اس�ت. 
ش�ايد روس�نفت به همراه ويتول كه بزرگ ترين ش�ركت تريدر 
نفت جهان اس�ت، چني�ن نقش مش�ابهي را در اي�ران ايفا كنند. 
محور اصلي ترام��پ در برنامه فش��ار حداكثري خود روي س��خت تر 
شدن فشارهاي اقتصادي عليه حكومت مادوور و به ويژه شركت ملي 
نفت ونزوئال )PDVSA( متمركز ش��ده اس��ت. ترس از نقض كردن 
تحريم هاي اياالت متحده همه ش��ركت هاي بين الملل��ي نفتي را به 
استثناي روسنفت، از ونزوئال دور كرده اس��ت؛ به عنوان نمونه پيش از 
وضع تحريم ها عليه ش��ركت ملي نفت ونزوئ��ال در ژانويه 2۰۱٩، اين 
شركت به واردات بنزين، گازوئيل و ساير فرآورده هاي نفتي مشغول بود 
اما پس از اعالم تحريم ها، عرضه كنندگان سوخت همكاري هاي خود 

را با ونزوئال متوقف كردند. 
روسنفت، اما تحويل سوخت و فرآورده هاي نفتي به ونزوئال را براي ادامه 
حيات اقتصادي ونزوئال ادامه داد؛ چراكه پااليش��گاه هاي اين كش��ور 
به لطف سوءمديريت و عدم س��رمايه گذاري از كارآيي الزم برخوردار 
نيستند. بدون واردات س��وخت توسط روسنفت، سيستم حمل و نقل 
داخلي ونزوئال از كار خواهد افتاد كه اين به معناي افزايش بي س��ابقه 
نارضايتي هاي اقتصادي شهروندان اين كشور و صعودي شدن مشكالت 

سياسي كاراكاس است. 
روس��نفت نقش ديگري را نيز براي در قدرت نگهداشتن مادوور بازي 
مي كند و آن بازاريابي و آماده كردن منابع مالي براي شركت ملي نفت 
ونزوئالست. همانطور كه اليون آلرامز، مس��ئول ميز ونزوئال در دولت 
امريكا پيشتر به روزنامه فايننشال تايمز گفته بود روسنفت نقش مهمي 
را با خريد نفت اين كشور در بقاي حكومت ونزوئال ايفا مي كند. بر اساس 
گزارش هاي منتشر شده، همه نيازهاي س��وختي اين كشور در ژوئن 

2۰۱٩ توسط روسنفت تأمين شده است. 
سؤالي كه اينجا ايجاد مي شود آن اس��ت كه چرا دولت امريكا شركت 
روسنفت را به دليل همكاري با PDVSA تحريم نمي كند؟ تحريم هايي 
كه امريكا اعمال كرده به افراد و شركت هاي امريكايي مربوط مي شود، 
قوانين اياالت متحده اين امكان را براي رئيس جمهور فراهم كرده است 
كه هر نهاد داخلي و خارجي را كه از شركت ملي نفت ونزوئال به صورت 
جدي مي كند، در ليست تحريم هاي خود قرار دهد،بنابراين روسنفت به 
دليل خنثي كردن تالش هاي ترامپ براي سرنگوني مادوور، يك هدف 

منطقي براي تحريم به شمار مي رود. 
آبرامز در همان مصاحبه اي كه با فايننشال تايمز داشته است، پاسخ اين 
سؤال را داده و با تشريح اينكه موضوع تحريم روسنفت مورد بحث قرار 
گرفته و در قالب چارچوب روابط روس��يه و امريكا جاي دارد، گفت: ما 
درباره اين موضوع به روابط جهاني خود با روسيه فكر مي كنيم؛ مسئله 

روسنفت در ذهن هر كسي در واشنگتن روشن است. 
در واقع، روس��نفت كه بازيگر مهمي در شكست فشار حداكثري عليه 
ونزوئال و ناكامي كاخ سفيد در سرنگوني مادوور است، هنوز نقشش به 
آن شكل براي ترامپ جدي نشده است كه رئيس جمهور را متقاعد كند 
اين شركت را تحريم كند. ضمن آنكه روسنفت يك شركت بسيار مهم 
براي شخص والديمير پوتين محسوب مي شود چه از نظر استراتژيك 
و چه به لحاظ شخصي. ايگور س��چين مديرعامل روسنفت از دوستان 
قديمي پوتين محسوب مي شود كه سابقه دوستي شان بيش از دو دهه 
است. از سوي ديگر روسنفت مي تواند همين سناريو را در ايران تكرار 
كند تا ايران را از فش��ار حداكثري امريكا رهايي پيدا دهد. بر اس��اس 
خبري كه در اكتبر 2۰۱٨ در روزنامه تايمز اسرائيل منتشر شده بود، 
يك منبع آگاه در وزارت امور خارجه اسرائيل ادعا كرده بود در ديداري 
كه بين روحاني و پوتين در تاريخ 7 سپتامير 2۰۱٨ برگزار شده بود، دو 
طرف توافق كردند براي دور زدن تحريم هاي امريكا، نفت ايران از طريق 
درياي خزر به روسيه ارسال شده و پس از تبديل شدن به سوخت، به 
عنوان فرآورده هاي نفتي روسيه راهي اروپا شود. روسنفت هم به عنوان 

محوريت اين برنامه قرار گرفت. 
اخيراً مسكو رسماً از كمك خود به تهران براي صادرات نفت ايران در 
برابر تحريم هاي واشنگتن گفته است. در جوالي 2۰۱٩ هم وزير امور 
خارجه روسيه به فايننش��ال تايمز گفته بود اين كشور براي حضور در 
كانال مالي اينتكس آماده است. در اينتكس قرار است ايران كاالهاي 
خود را به اتحاديه اروپا صادر كند و در قبال آن، محصوالت غذايي و دارو 
دريافت كند. تهران عالقه دارد صادرات نفت خود را در اين س��از و كار 

جاي دهد، اما به گفته مسكو، اين تالش ها به موفقيت نرسيده است. 
با توجه به تالش هاي ايگور سچين براي برقراري روابط راهبردي ميان 
روسنفت و شركت ملي نفت ايران، به نظر مي رسد اين شركت قصد دارد 
در دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران به صورت محوري وارد شود. به 
گفته روزنامه نگاران روسي، برنامه در نظر گرفته شده شامل يك برنامه 
كشتيراني است كه نفت ايران را به بندر ماخاچ كال، تنها بندر روسيه كه 
اثري از يخ در آن ديده نمي شود، منتقل مي كند. وال استريت ژورنال 
هم چندي پيش نوش��ت نفت ايران با ورود به اين بندر، با نفت روسيه 
مخلوط شده و به اروپايي ها فروخته مي ش��ود و در ازاي آن، ايران غذا، 

دارو و ساير كاالهاي اساسي را دريافت مي كند. 
به نظر مي رسد اين فراتر از يك فرضيه است؛ خرس ها سرمايه گذاري 
سنگيني را طي سال هاي گذشته در بندر ماخاچ كال انجام داده اند، در 
س��ال 2۰۱٨ ميزان واردات نفت از اين بندر به نسبت سال گذشته اش 
۱٩٨ درصد افزايش يافته اس��ت، در حالي ميزان صادرات آن هم ۱٣٨ 
درصد افزايش را تجربه كرده است كه بخش مهمي از آن مربوط به ايران 
اس��ت؛ به عنوان مثال از مجموع صادرات ٣٨۰ هزار تني گندم، حدود 
٣۰۰ هزار تن صادرات گندم مربوط به ايران است. جالب اينجاست كه 
صادرات نفت به اين بندر در اكتبر 2۰۱٩ نسبت به سال قبلش نيز دو 
برابر شده است. البته اين افزايش به نظر مي رسد مربوط به ميزان واردات 

نفت خام از تركمنستان و قزاقستان باشد. 
به گفته ويكتور واسيليف، رئيس جمهور داغستان ميزان واردات نفت از 
اين دو كشور به بندر ماخاچ كال در سال 2۰۱7 با افزايش ٣5۰ درصدي 
مواجه بوده است. البته در اين ميان، ش��ركت ويتول يكي از بازيگران 
اصلي در ورود نفت و فرآورده هاي نفتي به اين بندر است و پيشتر نيز 

همكاري هاي زيادي را با ايران داشته است. 
اين ش��ركت كه مقر آن در ژنو است، در س��ال 2۰۱2 نيز به دور زدن 
تحريم ها به سود ايران فعال بوده و در برنامه تحريم هاي سازمان ملل 
عليه صدام، به عراق ب��راي دور زدن تحريم ها كمك كرده بود كه پس 
از دادگاهي ش��دن در امريكا به پرداخت جريمه ۱7/5 ميليون دالري 
محكوم شد، هرچند كه اين جريمه در مقابل درآمد ٣۰٣ ميليارد دالري 
اين شركت در سال 2۰۱2 ناچيز بود. ويتول و روسنفت عالقه بسياري 
براي تعريف همكاري هاي بلندمدت تر دارند؛ در سال 2۰۱4 به دليل 
تحريم هاي امريكا عليه روس��يه قرارداد 2 ميليارد دالري ميان اين دو 
شركت لغو شد. با اين وجود واشنگتن بايد بررسي كند كه نفت ايران آيا 

از طريق نفتكش هاي ويتول به روسيه ارسال مي شود يا خير؟
پي نوشت: اين گزارش توسط متئو بريزا از اعضاي ارشد بخش انرژي 
شوراي آتالنتيك ش��مالي نوشته شده اس��ت؛ وي بيش از 2۰ سال از 
ديپلمات هاي امريكا بوده معاون وزير امور خارجه امريكا در حوزه اروپا 

و اوراسيا بوده است. 
منبع: شوراي آتالنتيك شمالي


