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رئیس س�ازمان توس�عه تج�ارت گف�ت: با 
توجه به اعالم قبلي در هفت�م تیرماه، كارت 
بازرگاني 2هزارو500 صادركننده اي كه رفع 
تعهد ارزي آنها صفر بوده اس�ت، تعلیق شد. 
به گزارش فارس، حميد زادبوم در یک نشست 
خبري با اش��اره به تعليق كارت ه��اي بازرگاني 
صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي نداشته اند، 
گفت: با توجه ب��ه اعالم قبل��ي در هفتم تيرماه 
كارت بازرگاني 2هزارو500 صادركننده اي كه 
رفع تعهد ارزي آنها صفر بوده است تعليق شد. 

وي گفت: ت��ا پایان تير ماه ني��ز كارت بازرگاني 
توليدكنندگان��ي كه صادرات داش��ته اند و رفع 
تعهد ارزي آنها صفر بوده اس��ت، تعليق خواهد 

شد. 
رئي��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران 
در پاس��خ ب��ه س��ؤالي مبن��ي ب��ر اینك��ه این 
 2ه��زارو500 صادركنن��ده چ��ه مق��دار از

 27/5ميلي��ارد دالر ارز حاص��ل از ص��ادرات را 
كه به كشور بازنگشته اس��ت به خود اختصاص 
مي دهند، گف��ت: فعاًل این موضوع را س��ازمان 
توس��عه تجارت احصا نكرده اما قطعاً اطالعات 
مربوط به این موض��وع در اختيار بانک مركزي 
است. با توجه به اینكه اقدامات در مورد احصای 
این كارت ها به صورت الكترونيكي انجام ش��ده 
است، اینكه چه تعداد از این افراد صادركنندگان 
شناخته شده هستند را تجزیه و تحليل نكرده ایم 

اما این اطالعات نيز به مرور احصا خواهد شد. 
   تجارت 85 میلیارد دالري كشور 

رئيس س��ازمان توس��عه تجارت در پاس��خ به 
س��ؤال فارس مبني بر اینكه به هر ح��ال ما به 
تناسب اقتصاد و تجارت متأثر از كرونا شده ایم 
و به عبارتي اقتصاد تقریباً قفل شده اي داریم كه 
تأثيرپذیري آن به نسبت س��ایر كشورها كمتر 
بوده اس��ت پس نباید در این زمين��ه خودمان 

را با كش��ورهاي دیگر مقایس��ه كني��م، گفت: 
اقتصادي كه همچنان در حال حركت است و در 
شرایط سخت سال98 به ميزان 85 ميليارد دالر 
تجارت خارجي داشته نشان مي دهد كه اقتصاد 

قفل شده اي نيست. 
وي با بيان اینكه صادركنندگان رزمندگان خط 
مقدم جنگ اقتصادي هس��تند، بيان داش��ت: 
مبادالت تجاري ایران در سال گذشته با وجود 
شرایط س��خت تحریم ها 85 ميليارد دالر بود و 
این رقم بيانگر آن اس��ت كه بن بس��تي در نظام 

جمهوري اسالمي ایران وجود ندارد. 
زادبوم با اشاره به اینكه صادركنندگان از سال 97 
به بعد براس��اس روش هاي تعيين شده از سوي 
بانک مرك��زي باید ارز حاصل از ص��ادرات را به 
كشور برگردانند، بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به س��امانه »نيما«، واردات در مقابل صادرات یا 
واگذاري امتياز واردات به دیگري و فروش ارز بر 

پایه نرخ سنا را روش هایي عنوان كرد كه بانک 
مركزي براي ایفاي تعهدات ارزي صادركنندگان 

در نظر گرفته است. 
  آخرين فرصت رفع تعهد ارزي 

وي اظهار داش��ت: با بسته ش��دن در چاه هاي 
نفت، ارز مورد نياز براي مواد اوليه كارخانجات، 
مواد اوليه توليد از ارز حاصل از صادرات تأمين 
مي شود، بنابراین انتظار داریم صادركنندگان در 
راستاي بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد 

كشور كمک كنند. 
رئيس سازمان توسعه تجارت ایران بيان داشت: 
31تيرماه س��ال99 آخرین فرص��ت براي رفع 
تعه��د ارزي صادركنندگان��ي )توليد كنندگان 
صادرات محور( اس��ت كه ارز خود را به كش��ور 

بازنگردانده اند. 
وي گف��ت: صادركنن��دگان از مالي��ات معاف 
هس��تند، اما بعد از وضع قانون رفع تعهد ارزي 

صادركننده كس��ي اس��ت كه ایف��اي تعهدات 
ارزي انجام دهد، بنابراین اگ��ر رفع تعهد ارزي 
انجام نده��د از معافيت مالياتي ني��ز برخوردار 
نخواهد بود، لذا براي رفع تعهد ارزي س��ال98 
اگر صادركنن��دگان تا پایان تيرم��اه رفع تعهد 
ارزي انجام ندهند، سازمان امور مالياتي آنها را 
به عنوان صادركننده نخواهد شناخت و طبيعتاً 
عمليات تجاري آنها مشمول ماليات خواهد بود. 

   پتانسیل صادرات 100 میلیارد دالري 
وي اظهار داشت: ایران داراي پتانسيل صادرات 
100ميلي��ارد دالري به كش��ورهاي همس��ایه 
است و امكان توليد این ميزان كاالي صادراتي 

را نيز دارد. 
زادبوم اظهار داش��ت: در حال حاضر پتانس��يل 
صادراتي 15 كش��ور همس��ایه به عالوه هند و 
چين احصا ش��ده و كاالهاي مورد نياز صادراتي 
آنها كاماًل شناسایي شده است اما براي رسيدن 
به صادرات باید توليد كنندگان و صادركنندگان 

هم جهت شوند. 
وي در خصوص توس��عه تجارت به روش تهاتر 
گفت: در س��ازمان تجارت، دفت��ری از یک ماه 
گذشته تحت عنوان مبادله پایاپاي تشكيل شده 
كه در این اتاق همكاران ما ب��ه صادركنندگان 
و واردكنندگان براي چگونگ��ي مبادله پایاپاي 
مش��ورت مي دهند و اینكه چگونه ارز فردي را 
دریافت و به واردات دیگ��ري تخصيص دهند، 
لذا سازمان توس��عه تجارت به صادركنندگاني 
كه امكان تخصيص ارز به واردات را دارند براي 
واردات كاالهاي مورد نياز مواد اوليه، كاالهاي 

اساسي و ماشين آالت، كمک خواهد كرد. 
رئيس سازمان توسعه تجارت ایران درباره رفع 
تعه��د ارزي قب��ل از انجام فعل ص��ادرات بيان 
داش��ت: چنين چيزي وجود ندارد و رفع تعهد 

ارزي قطعاً پس از صادرات كاال خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

تعليق 2500كارت بازرگاني كه ارزي به كشور برنگرداندند

مسكن ۲۵ متري از اصرار تا انكار
ط�رح تولی�د خانه ه�اي 25 ت�ا 40 مت�ري ك�ه مدت�ي اس�ت در 
دس�تور كار دول�ت و ش�هرداري ق�رار گرفت�ه و برخ�ي نمايندگان 
مجل�س ه�م آن را تأيی�د كردن�د، ح�اال ب�ا مخالف�ت گروه�ي 
ديگ�ر از جمل�ه وزي�ر راه و شهرس�ازي مواج�ه شده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، احداث واحدهاي كوچک متراژ یا كپسولي كه در مناطقي از 
شرق آسيا و كشورهاي غربي براي پاسخگویي به بخشي از تقاضا و كنترل بازار 
مسكن اجرا شده، از اواخر سال گذشته در ایران نيز مطرح شد. با اینكه گفته 
مي شود شهرداري و وزارت كشور به عنوان یک مجموعه دولتي روي اجراي 
این برنامه توافق كرده اند، حاال وزیر راه و شهرسازي مي گوید» اصالً این مورد 
را تأیيد نمي كنم و طبق الگوي جامع مسكن، كمترین متراژ 75 متر است«. 
در خصوص این طرح، بين نمایندگان مجلس ه��م اتفاق نظر وجود ندارد. 
با اینكه دو روز قبل صدیف بدري، عضو كميسيون عمران مجلس به طرح 
خانه هاي 25 تا ۴0 متري مهر تأیيد زد و گفت كه توليد این واحدها مي تواند 
در بهبود وضعيت بازار مسكن اثرگذار باشد. روز گذشته رضایي كوچي، رئيس 
كميسيون عمران مجلس درباره احداث واحدهاي 25 تا ۴0 متري بيان كرد 

كه اصالً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد. 
از ابتداي مطرح شدن این ایده نيز كارشناسان نظرات موافق و مخالف خود 
را با آن بيان كردند؛ هر چند به نظر مي رس��د كفه ترازو به س��مت موافقان 
س��نگيني مي كرد. مخالفان بيان مي كردند كه واحدهاي كوچک مناسب 
زندگي خانواده ها نيس��تند و نباید الگوي مصرف را ب��ه زندگي در این نوع 

واحدها عادت بدهيم. 
در سوي مقابل بعضي كارشناس��ان عنوان مي كردند به هر حال با توجه به 
تغيير سبک زندگي، نياز به مسكن دانشجویي، كارگري، مسكن استيجاري 
از نوع كوتاه مدت و بلند مدت و افزایش تجردگرایي، نياز به ساخت واحدهاي 
كپسولي در ایران احساس مي ش��ود. البته در حال حاضر مطابق قوانين و 
مقررات شهري، س��اخت واحدهاي 35 متري بالمانع است كه سازندگان 
تمایل چنداني به ساخت آنها ندارند. كاهش متراژ این واحد ها نياز به مصوبه 
كميسيون ماده 5 دارد كه تفاهمنامه شهرداري با وزارت كشور نشان مي دهد 

كميسيون ماده 5 مخالفتي با این كاهش متراژ نداشته است. 
حاال باید منتظر ماند و دید كه آیا زور موافقان مسكن 25 متري به مخالفان 
مي چربد یا نه؛ هرچند عمده واكنش هاي مردم نيز به این طرح منفي بوده و 

متقاضيان، استقبال چنداني از اخبار منتشره در این زمينه نكردند. 
  از »شهر بايد گران شود« 

البته اصالح طلبان از بدو روزي كه صندلي هاي ش��وراي شهر تهران را در 
اختيار گرفتند، بر طبل گران كردن پایتخت كوبيدند. اصالح طلبان مصمم 
بودند كه پروژه گران سازي یا بهتر بگویيم گرانفروشي شهر تهران را به بهانه 
بيرون كردن فقرا و مهاجرین به اج��را بگذارند. در ذیل برخي اظهار نظرات 

اصالح طلبان را با هم مرور مي كنيم. 
كرباسچي: محل تأمين درآمد شهرداري گرفتن عوارض از مردم است.

نجفي: هزینه زندگي شهري در تهران نسبت به سایر پایتخت هاي جهان 
چندان زیاد نيست.

صفایي فراهاني فعال اصالح طلب: هر شهروندي كه در تهران زندگي مي كند، 
باید هزینه شهر را بدهد.

سيدحسين هاشمي، استاندار اس��بق تهران: امكان ایجاد ممنوعيت براي 
مهاجرت به تهران سخت اس��ت و باید همچون سایر كشور هاي پيشرفته، 

هزینه زندگي در شهر هاي بزرگ را باال برد تا از ورود جمعيت كم كرد. 
مير لوحي،  عضو شوراي شهر: قيمت واقعي بليت مترو 10 هزار تومان است / 

مردم تهران باید هزینه زندگي در تهران را بپردازند. 
اصالح طلبان آنطور هم بدشان نمي آمد كه شهر گران تر و غيرقابل سكونت تر 
ش��ود، ولي در روزي كه روحاني براي موج��ران تعيين تكليف مي كند، در 
گوش��ه اي دیگر تز مس��كن 25 متري داده مي ش��ود و به ق��ول عبدالرضا 
گلپایگاني، معاون شهرسازي و معماري شهر تهران »ساخت خانه هاي كوچک 

مقياس یک ضروت است نه یک انتخاب«

 آخرين تغييرات قيمت ها 
در بازار سكه، طال و ارز

قیمت س�كه تم�ام به�ار آزادي طرح جدي�د با افزاي�ش50 هزار 
تومان�ي، ب�ه 8 میلی�ون و 800 ه�زار توم�ان رسیده اس�ت 
ك�ه ب�ا توج�ه ب�ه رش�د قیم�ت جهان�ي ط�ال پیش بین�ي 
شده اس�ت كه نرخ س�كه به به�اي 9 میلی�ون تومان نیز برس�د. 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جدید در بازار روز گذشته به 8 ميليون 
و 800هزار تومان رسيد، س��كه تمام طرح قدیم با 8 ميلي��ون و ۴50 هزار 
تومان داد و ستد شد. هر گرم طالي 18 عيار نيز 852 هزار و 298 تومان در 

طالفروشي ها معامله  شد. 
قيمت نيم سكه نيز ۴ ميليون و 500هزار تومان و قيمت ربع سكه 2 ميليون 
و 500هزار تومان تعيين شد . سكه گرمي یک ميليون و 300 هزار تومان 
فروخته شد. از س��وي دیگر صرافي هاي بانكي هر دالر امریكا را به قيمت 
18 هزار و 900 تومان مي خریدند و معادل 19 هزار و 50 تومان نيز  فروختند. 
صرافي ها هر یورو را نيز معادل 21 هزار تومان مي خرند و به قيمت 21 هزار 
و 100 تومان مي فروشند.  همچنين در بازار جهاني، آخرین قيمت هر اونس 

طال به 1772 دالر ثبت شده است. 
   افزايش قیمت جهانی طال درپي جهش آمار كرونا

قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني تحت تأثير نگراني ها نسبت 
به افزایش موارد ابتال به ویروس كرونا در سراس��ر جهان كه به خوش بيني 
سرمایه گذاران نسبت به احياي اقتصادي سریع ضربه زد و تقاضا براي خرید 

دارایي هاي امن را تقویت كرد، افزایش یافت. 
به گزارش ایس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحویل فوري در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور 0/2 درصد افزایش یافت و به 1773 دالر و ۴3 سنت 
رسيد. بهاي معامالت این بازار هفته گذشته تا ركورد 1779 دالر و 6 سنت 
صعود كرده بود.  در بازار معامالت آتي امری��كا، هر اونس طال با 0/1 درصد 

افزایش، به 1781 دالر و 60 سنت رسيد. 
به گفت دانيل هاینس، تحليلگر گروه بانكي ANZ، مطمئناً با افزایش موارد 
ابتال به ویروس كرونا به خصوص در امریكا كه تقاضاي سرمایه گذاران براي 
خرید دارایي هاي امن را تقویت كرده اس��ت، خرید دارایي امن نسبتاً قوي 
خواهد بود.  ایالت كاليفرنيا مانند ایالت هاي تگ��زاس و فلوریدا در واكنش 
به افزایش سطح ابتال، محدودیت هایي را وضع كرد. ایالت واشنگتن و شهر 

سانفرانسيسكو هم طرح هاي بازگشایي را متوقف كردند. 
گس��ترش بي وقفه موارد ابتال به ویروس كرونا، نگراني هاي سرمایه گذاران 
نس��بت به تأخير در روند احياي اقتصاد جهاني را تش��دید ك��رده و روي 
ریسک پذیري تأثير گذاشته و باعث سرازیر شدن سرمایه به سوي دارایي هاي 
امن شده است.  طبق نظرسنجي رویترز از اقتصاددانان، چشم انداز احياي 
اقتصاد جهاني در یک ماه گذش��ته بدتر ش��ده یا در بهترین حالت، تغيير 
نكرده است. طال در شرایط ابهامات مالي و سياسي به پناهگاه مطمئن براي 

دارایي تبدیل  شده است و با افزایش تقاضاي خرید روبه رو مي شود. 
بر اساس گزارش رویترز، موجودي طالي » اس پي دي آر گلد تراست« كه 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاري قابل معامله در بورس تحت پشتوانه طال 
در جهان است، روز جمعه 0/3 درصد رشد كرد و به 1178 دالر و 90سنت 

رسيد. 
وانگ تائو، تحليلگر فني رویترز پيش بين��ي كرد، هر اونس طال مقاومت در 

سطح 1778 دالر را شكسته و تا مرز 1789 دالر صعود مي كند. 
در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالدیوم ب��راي تحویل فوري با 
1/7درصد افزایش، به 1891 دالر و ۴2 سنت رسيد. هر اونس پالتين براي 
تحویل فوري با 0/6 درصد افزایش، 796 دالر معامله شد. هر اونس نقره براي 

تحویل فوري با 0/7 درصد افزایش، در 17 دالر و 88 سنت ایستاد. 

 بانك ها 
چه نقشي در تغييرات قيمت سكه دارند؟

مديرعامل كارگزاري بانك ص�ادرات، نقش بانك ها را در معامالت 
گواهي سپرده سكه طال و تغییرات قیمتي اين نوع كاال تشريح كرد. 
مهدي كباري در گفت وگو با ایسنا، درباره نقش بانک ها در تغييرات قيمت 
سكه اظهار كرد: این نكته الزم است گفته شود كه بانک ها از مردم سكه 
دریافت نمي كنند تا در قبال آن گواهي سپرده بدهند، بلكه این عمل را بانک 
كارگشایي به عنوان زیرمجموعه بانک ملي انجام مي دهد و سایر بانک ها 
گواهي س��پرده یک روزه دارند. گواهي س��پرده كاال تنها به سكه مربوط 

نمي شود، بلكه شامل زعفران و زیره هم مي شود. 
وي افزود: گواهي سپرده سكه طال بيانگر مالكيت كاالي سپرده شده است و 
این كاال )سكه( به انبار داده مي شود و مردم در قبال آن رسيد انبار را دریافت 
مي كنند كه باید اصالت كاال تأیيد شود و اصالت طال در این زمينه، با نوع 

تمام بهار، عيار 90 درصدي و وزن 8/33 گرمي تعيين و تأیيد مي شود. 
در ادامه مدیر عامل كارگزاري بانک صادرات درباره مزایاي گواهي سپرده 
طال گفت: بازار گواهي سپرده سكه طال از مزیت هایي چون كارمزد پایين 
نسبت به صرافي ها، قابليت وثيقه گذاري، ریسک پایين سرقت و معافيت 

مالياتي برخوردار است كه باعث جذابيت این بازار مي شود. 
به گفته این مقام مسئول بانک ها در زمينه معامالت گواهي سپرده طال 
نقش عامل دارند و طالها نزد بانک مركزي است و این بانک ها با همكاري 

بانک مركزي براي كنترل بازار سكه از گواهي سپرده استفاده مي كنند. 
كباري در بخش دیگري از صحبت هاي خود درباره دليل افزایش قيمت 
طال در بورس كاال نس��بت به بازار فيزیكي طال اعالم ك��رد كه این امر به 
دليل انتظارات بازار براي روز آینده است، زیرا معامالت سكه در بازار آزاد 
از صبح تا شب ادامه دارد، اما در بورس كاال دو تا سه ساعت به این موضوع 
اختصاص پيدا مي كند و در آغاز معامالت در بورس كاال، این بازار قيمت و 
معامالت آتي را هم مي بيند كه موجب افزایش در نرخ سكه مي شود و در 
كاهش قيمت هم این بازار مي تواند بيشتر از بازار آزاد در همان روز نسبت 

به فردا عمل كند. 
وي با بيان اینكه اتفاقي كه در افزایش بيش از حد قيمت گواهي سپرده طال 
اتفاق افتاد، به خاطر اوضاع و نابساماني ها در بازار طال بود، تأكيد كرد: با این 
وجود این نوع معامالت توانستند تا حدودي بازار را كنترل كنند و توقف این 
معامالت یک موضوع اقتصادي امنيتي بود كه پيشنهاد من در این زمينه 

این است كه در بازار دخالتي صورت نگيرد. 
مدیر عامل كارگزاري بانک صادرات در پایان سخنانش خاطرنشان كرد 
كه ذخایر طال پشتوانه، منابع و جزو ترازنامه بانک مركزي است و در خلق 
نقدینگي و پایه پولي نقش دارد، بنابراین در چنين شرایطي بانک مركزي 
باید با خرید و ف��روش در این بازار اقدام كند ك��ه در حال حاضر به دليل 
وضعيت خاص اقتصادي، رویكرد كنترلي و متناس��ب با بازار را در پيش 

گرفته است. 

 عقب نشيني 10 هزار واحدي
 شاخص کل  بورس تهران 

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران  ديروز10 هزار و 3 واحد عقب 
نشیني كرد. 

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ك��ه این روزها در كانون توجه 
خانوارهاي ایراني براي سرمایه گذاري قرار دارد، در روزهاي گذشته به روند 
رو به رشد و ركوردشكني ادامه داد. برخي كارشناسان نگران بودند و انتظار 
داشتند بازار به تعادل هم برسد و سرمایه گذاران جدید تصور نكنند كه بازار 
فقط رو به رشد است.  بنابراین دیروز شاخص كل بورس در پایان معامالت 10 
هزار و 3 واحد عقب نشيني كرد و به رقم یک ميليون و ۴81 هزار و 92۴ واحد 
رسيد. همچنين شاخص كل با معيار هم وزن كه معموالً قابل اتكا تر است، 5 

هزار و ۴20 واحد افت داشته و به رقم ۴3۴ هزار و ۴7۴ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 5 ميليون و ۴83 هزار 
و 28۴ ميليارد تومان رسيد. معامله گران در بورس اوارق بهادار تهران بيش از 
12 ميليارد و 270 ميليون سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 1/8 ميليون 

نوبت معامله و به ارزش 15 هزار و 718 ميليارد تومان دادوستد كردند. 
كارشناسان معتقدند، اگر هر روز فقط 10 درصد از ارزش معامالت بورس 
و فرابورس جذب ش��ركت ها و خطوط توليد ش��ود، هر روز حدود 2 هزار 
ميليارد تومان مي توان به توليد كشور كمک كرد و این موارد مي تواند به 

رونق توليد كمک كند. 
در این زمينه برخي كارشناسان مي گویند، اگر شركت هاي بورسي از محل 
نقدینگي ایجاد شده در بورس اس��تفاده كنند و پروژه هاي مهمي مانند 
پتروپاالیشگاه ایجاد كنند یا ش��ركت هایي مانند لوله و تجهيزات سدید 
كه اكنون در تابلوي قرم��ز بازار پایه فرابورس حضور دارند و ورشكس��ته 
به ش��مار مي روند، اگر بتوانند از محل نقدینگي بازار به نوسازي خطوط 
توليد و احياي توليد بپردازند، سهامداران هم از مشاركت در اقتصاد كشور 

خوشحال مي شوند. 

تعيين سهميه سوخت براي فروش مرزي 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: سهمیه فروش 
مرزي براي خانوارهاي استان هاي مرزنشین ماهانه 37/5 میلیون 
لیتر گازوئیل تصويب شد و 16 درصد از ارزش ريالي درآمد ناشي از 
فروش اين سهمیه به حساب خانوارهاي مرزنشین واريز مي شود. 
به گزارش فارس، كرام��ت ویس كرمي، مدیرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران در گفت وگو با شبكه خبر با اشاره به سهميه سوخت 
مرزنشينان براي فروش مرزي گفت: طبق مصوبه هيئت دولت قرار است 
شركت ملي پاالیش و پخش سهميه سوختي را براي خانوارهایي كه تا شعاع 
20 كيلومتري مستقر هستند، در نظر بگيرد تا با فروش مرزي آن با قيمت 

تعادلي به آنها كمک شود. 
وي در ادامه افزود: این مصوبه فقط مشمول گازوئيل هست و تنها این سوخت 
براي فروش مرزي در اختيار این خانوارها قرار مي گيرد. سهميه مصوب شده 
براي این خانوارها ماهانه 37/5 ميليون ليتر گازوئيل خواهد بود. بنابراین از 
مجموع صادرات فرآورده هاي نفتي كه شركت ملي پاالیش و پخش انجام 

مي دهد 37/5 ميليون ليتر گازوئيل در اختيار این خانوارها قرار مي گيرد. 
ویس كرمي گفت: 20 درصد از ارزش ریالي این 37/5 ميليون ليتر به حساب 
سازمان هدفمندي یارانه ها واریز مي شود و سازمان هم 80 درصد این مبلغ را 

به شماره حساب خانوارهاي شناسایي شده در سامانه واریز مي كند. 
 مدیرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: 20 درصد دیگر از این 
مبلغ به حساب وزارت كشور واریز مي شود تا در طرح هاي ایجاد زیرساخت 

مرزي و اشتغال پایدار براي استان هاي مرزي سرمایه گذاري كند. 

 فروش مرغ باالتر 
از 1۵هزار تومان ممنوع است 

اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي با صدور اطالعیه اي اعالم كرد: بر اساس 
تصويب كارگروه تنظیم بازار،  قیمت فروش هر كیلوگرم مرغ 15 هزار تومان 
است و واحد هاي متخلف با برخورد قاطع بازرسان مواجه خواهند شد. 
به گزارش تسنيم، متن اطالعيه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 

خطاب به اعضاي خود به شرح زیر است:
بر اساس تصویب ستاد تنظيم بازار و دستور سازمان صمت )صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران( و تعزیرات حكومتي استان، نرخ خرده فروشي مرغ گرم 
در واحدهاي فروش��گاهي از تاریخ 1399/0۴/05، هر كيلو 15هزار تومان 
مي باشد.  رعایت نرخ فوق توس��ط تمامي همكاران محترم و فروشگاه هاي 
سطح شهر الزامي بوده و در صورت فروش مرغ با قيمت بيشتر از نرخ مصوب 
اعالم شده با واحد هاي صنفي متخلف توسط بازرسي اصناف، صنعت و معدن 

و تعزیرات حكومتي برخورد قاطع و جریمه هاي سنگين اعمال خواهد شد. 

در ادامه محكوميت هاي گازي ایران در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، جمهوري اسالمي ایران به دليل 
عملكرد عجي��ب و غيرقابل دف��اع وزارت نفت، به 
پرداخت 2 ميليارد دالر به تركمنستان محكوم شد. 
  در س��ال 1977 ق��رارداد گازي مي��ان ای��ران و 
تركمنستان امضا ش��د كه بر اس��اس آن، شركت 
تركم��ن گاز ب��ه نمایندگي از دولت تركمنس��تان 
س��االنه حدود 10 ميليارد مترمكعب گاز به ایران 
صادر مي كرد. تا سال ها این رابطه تجاري برقرار بود 
تا دوره اول تحریم ها كه شرایط بازپرداخت گازبهاي 

تركمنستان سخت شد. 
در سال91 وزارت نفت تصميم گرفت با تركمنستان 
ق��راردادي را امضا كند كه ب��ه ازاي پرداخت پول، 
به ای��ن كش��ور خدمات فن��ي، مهندس��ي، كاال و 
ماش��ين آالت  صادر كن��د. به دلي��ل تحریم بانک 
مركزي و شرایط س��خت نقل و انتقال پول گاز این 
تصميم گرفته ش��د و طرف تركمني قبول كرد به 
 جاي پول گاز از ایران كاال و خدمات فني و مهندسي 

دریافت كند. 
این اق��دام از آن جهت مه��م و قابل دف��اع بود كه 
كاالهاي ایراني با قيمت مناس��ب صادر مي ش��د و 

دولت ما به ازاي آن را در اختيار شركت هاي ایراني 
قرار م��ي داد تا هم مش��كلي در روند تس��ویه پول 
گاز ایجاد نش��ود و هم ش��ركت هاي ایراني به بازار 
20 ميليارد دالري تركمنستان دسترسي بيشتري 

داشته باشند. 
این روند تا اوایل دولت یازدهم وجود داشت اما یک 
تصميم عجيب از سوي وزارت نفت، كشور را در یک 

تعهد وحشتناك و بدون پشتوانه منطق قرار داد. 
  جزئیات اشتباه بزرگ

وقتي زنگن��ه به نفت آمد، كارهای��ي را كه در دوره 
گذش��ته انجام ش��ده بود باطل كرد او در خصوص 
رابط��ه گازي ایران و تركمنس��تان تصميم گرفت 
الحاقيه جدی��دي را به ق��رارداد اضاف��ه كند، این 
الحاقيه مي گوید ایران پول گاز دریافتي خود را به 
دالر پرداخت مي كند و به شكلي روي آن تأكيد دارد 
كه اگر پول را در موعد مقرر پرداخت نكند، 5 درصد 

جریمه دیركرد  و یا سود پول پرداخت مي كند! 
این تعهد عجيب در شرایطي مطرح شد كه مذاكرات 
ای��ران و 1+5 در آغ��از راه بود ول��ي وزارت نفت با 
اطمينان از توافق س��ریع این الحاقي��ه را خودش 
پيشنهاد كرد و به امضا رساند. این تعهد تبدیل به 

پاشنه آشيل جمهوري اسالمي ایران شد، به طوري 
كه از آن روز به بعد، ميزان بدهي ایران به تركمنستان 
به بيش از 1/5ميليارد دالر افزایش یافت. تركمن ها 
نيز در همان دوره خواس��تار تس��ریع در پرداخت 
مطالبات خود بودند اما شركت ملي گاز با اهمال و 
 كم كاري، فضا را به سویي برد كه همه چيز به ضرر 

كشور تمام شود. 
  زمستان 95

وزیر نفت همواره در اظه��ارات خود از بي نيازي به 
گاز تركمنس��تان مي گفت. پيامي كه وزارت نفت 
مخابره مي كرد این بود كه اگر گاز تركمنستان هم 
قطع شود مشكلي وجود ندارد، به همين دليل در 
زمستان 95 تركمنستان خواستار تعيين تكليف 
طلب خود شد و تهدید كرد اگر ایران براي پرداخت 
بدهي خود اقدام��ي انجام ندهد، طب��ق بندهاي 

قانوني قرارداد، جریان گاز را قطع مي كند. 
با بي توجهي وزارت نفت به درخواست تركمنستان، 
این كشور گاز را قطع كرد تا مدیرعامل وقت شركت 
ملي گاز و تعدادي دیگر از مدیران راهي این كشور 
شوند. تا گاز وصل شد و فردایش رسانه هاي دولتي 
تيت��ر زدند: »برج��ام گازي« اما ف��رداي این تيتر 

تركمنس��تان دوباره گاز را قطع و تهدید كرد اگر 
ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، از شركت ملي 

گاز شكایت خواهد كرد. 
  شكايت از ايران كلید خورد

بر اس��اس قرارداد طرفين، داوري ICC سوئيس 
محل ش��كایت طرفين در صورت ع��دم پایبندي 

طرف دیگر به قرارداد بود. 
تركمنستان شكایت خود را مطرح كرد و ایران هم 
در پاسخ به این شكایت، موضوع گران فروشي گاز، 
پنالتي هاي قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخي 
دوره ها ومس��ائل دیگری را پيش كش��يد تا از این 
 ابزار براي كاهش »ادعاي« تركمن گاز اس��تفاده 

كند. 
آنطور كه خبرگزاري مهر نوشته است: تركمنستان 
در شكایت خود روي بدهي گازي ایران و الحاقيه اي 
دست گذاش��ت كه دولت یازدهم امضا كرده بود. 
آخرین جلس��ه داوري ميان دو كشور، در زمستان 
سال گذشته در ژنو برگزار شد كه وكالي امریكایي 
تركمن گاز، در قبال انفعال، دف��اع ضعيف و عدم 
ارائه مستندات قوي شركت ملي گاز ایران توانستند 
پيروز داوري ش��وند و ایران محك��وم به پرداخت 
جریمه ش��د كه برخي منابع ميزان این جریمه را 

حدود 2 ميليارد دالر اعالم كرده اند. 
 با توج��ه به قواني��ن داوري ICC س��وئيس، این 
داوري مي توان��د حكم كند طلب تركمنس��تان از 
محل دارایي هاي ایران در خارج از كشور پرداخت 
ش��ود چه از كره جنوبي و چه از عراق. این دومين 
باري اس��ت كه وزارت نف��ت دول��ت  روحاني، در 
اختالفات حقوق��ي در حوزه ص��ادرات گاز بازنده 
داوري ها مي شود؛ یک  بار در سال 96 كه مجبور شد 
2 ميليارد دالر غرامت به تركيه- در قالب صادرات 
مجاني گاز- بپردازد و یک  بار هم در تابستان 99 كه 
باید ميليون ها دالر به تركمنستان پرداخت شود. 

   اشتباه وزارت نفت چه بود؟
روزنامه »ج��وان« در تاریخ 30خ��رداد 96، دقيقاً 
سه س��ال پيش در گزارش��ي به موضوع اختالف 
گازي ایران و تركمنس��تان پرداخته و نوشته بود 
با وجود ادعاي مقام��ات وزارت نفت براي محكوم 
كردن تركمنستان، ایران قطعاً در داوري محكوم 
به پرداخت حداق��ل 2ميليارد دالر خواهد ش��د، 
پس بهتر اس��ت به جاي داوري، ای��ن اختالف از 
طریق مذاكره برطرف ش��ود كه از س��وي وزارت 

نفت رد شد. 
در آن گ��زارش آم��ده ب��ود: تا س��ال92 بيش��تر 
پرداخت هاي ایران به تركمنس��تان به موقع انجام 
شد و پول گاز این كشور در روزهاي سخت تحریم، 
با ش��يوه هاي مختلفي مث��ل ص��ادرات كاميون، 
محصوالت پتروشيمي، اتوبوس، لوله و انجام امور 
عمراني انجام شد. ميزان بدهي ایران به تركمنستان 
در شهریور92 بسيار كمتر از رقم فعلی بود ولي این 
رقم در س��ال 95 به حدود 2 ميليارد دالر رس��يد. 
بر خالف آنكه گفته مي ش��ود، این بدهي به دليل 
كم كاري دولت گذشته اس��ت اما بررسي ها نشان 
مي دهد دولت یازدهم مقصر ب��زرگ در این غائله 

2 ميليارد دالري است. 
وزارت نفت هم روز گذش��ته در جوابيه اي نسبت 
به محكوميت ایران سعي كرده است آن را یک امر 
رایج بداند و اینگونه گفته كه حكم داوري سوئيس، 
برنده و بازنده اي ندارد! این وزارتخانه با تأیيد اصل 
خبر كه محكوميت ایران اس��ت، نوشته: در تاریخ 

چهارم تير حكم ابالغ شده است. 
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حكم داوری سوئیسی در مناقشه گازی، به كشورهای تركمنستان و ايران 
ابالغ و وزارت نفت به پرداخت نزديك به 2 میلیارد دالر به تركمنستان 
محكوم ش�د! بخش�ی از اين محكومیت مربوط به بدهی گازی ايران به 
تركمنستان است كه زنگنه در سال 92 پذيرفت در صورتی كه ايران پول 
آن كشور را واريز نكند، سود 5 درصدی برايشان در نظر بگیرد. حساب 

گازی با تركمنستان اما تسويه نش�د و شركت تركمن گاز از شركت ملی 
گاز ايران نزد داوری س�وئیس ش�كايت كرد تا رأی به محكومیت ايران 
داده ش�ود. هرچند كه زنگن�ه و وزارت نفت، معتقدند اي�ن حكم برنده 
و بازنده ن�دارد! امیدواريم اين طور باش�د اما باي�د توضیح دهند چطور 
پرونده را به دادگاهی كه حكمش برنده و بازنده ن�دارد، ارجاع داديد؟! 


