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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

مدیران بانک ها یک روز پس از ادعای سیف:

سوئیفت هنوز وصل نشده است

قیمت بازارنوع سکه
953500سکه تمام طرح جدید
953000سکه تمام طرح قدیم

478000نیم سکه
259000ربع سکه

172000گرمی
96960هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3642دالر
3968یورو
5190پوند

998درهم
1250لیر ترکیه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات تلویحاً از تحقیر بانک های 
ایرانی در سفر اخیر حسن  روحانی به اروپا خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، علی صالح آبادی در نشست خبری دیروز خود 
به همراهی اش با رئیس جمهور در ســفر به فرانســه و ایتالیا اشاره کرد و 
گفت: در این ســفر با برخی بانک های ایتالیایی و فرانسوی وارد مذاکره 

شدیم ولی با آنها قراردادی امضا نکردیم.
وی در توضیح اینکه چرا مذاکرات به قرارداد نرسید گفت: مسئوالن 
بانک های فرانسوی و ایتالیایی به ما گفتند شما ابتدا باید صورت های مالی 
3 ســال اخیرتان را به زبان انگلیسی برای ما بفرستید تا ما وضعیتتان را 

ارزیابی کنیم.
به گفته صالح آبادی پس از ارسال صورت های مالی بانک های ایرانی به 
اروپا و ارزیابی این صورت ها توسط آن ها، آن وقت می توانیم منتظر بمانیم 

تا وارد مرحله قرارداد شویم.
وی همچنین در پاســخ به سوال خبرنگار اقتصادی کیهان مبنی بر 
اینکه چه اقداماتی برای صادرات محصوالت کشــاورزی در نظر گرفته اید 
گفت: کشاورزان می توانند مانند یک صادرکننده به بانک  توسعه صادرات 
مراجعه کنند و از تســهیالت ما اســتفاده کنند البته مشــروط بر اینکه 
صورت های مالی داشــته باشند و شــرایط بانکی را هم که بانک مرکزی 

مقرر کرده لحاظ نمایند.
صالح آبادی ادامه داد: کشاورزان در عین حال می توانند برای تسهیل 
صادراتشان با اتاق بازرگانی یا سازمان توسعه تجارت تماس برقرار کنند 

و با کمک آن ها نسبت به ارسال محصوالت خود به خارج اقدام نمایند.
صالح آبادی همچنین با اشــاره به فصل جدید روابط تجاری ایران و 
روســیه تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی ترکیه و روسیه شرکت های 
روسی عالقه مند به واردات محصوالت غذایی و فرآورده های لبنی از ایران 

هستند.
وی ادامه داد: هم اکنون روابط بانکی بین ایران و روسیه برقرار شده و 
20 میلیون یورو خط اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی کاال به روســیه 
در نظر گرفته شده است و اتاق بازرگانی نیز شرایط را برای صادرکنندگان 
کاال به روسیه فراهم می کند. وی همچنین از تسهیالت بانکی برای صادرات 

به عراق، ترکمنستان و ارمنستان خبر داد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تلویحاً افشا کرد
تحقیر بانک های ایرانی

 در سفر اخیر روحانی به اروپا

معاون سازمان حمایت گفت: پرونده متخلفان گرانفروشی بلیت قطار 
پس از تکمیل به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و حکم 

محکومیت شرکت راه آهن اخیرا صادر شده است.
وحیــد منایی در گفت وگو با مهر گفت: فروش بلیت قطار با نرخ های جدید 
تخلف اســت و تا توقف تخلف و اعاده حقوق مصرف کنندگان ســازمان حمایت 

موظف به انجام وظایف قانونی محول است.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه 

فروش بلیت با نرخ های جدید از تاریخ 25 آذرماه سال جاری بدون هماهنگی و 
اخذ مجوز از مراجع حاکمیتی بوده و به استناد مصوبات قانونی از جمله مصوبه 
مورخ ششــم تیر 94، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و اعالم نظر حقوقی و صریح 

معاون حقوقی رئیس جمهور، تخلف گران فروشی محرز شده است.
وی با اشــاره به ارســال پرونده تخلف شــرکت های حمل و نقل ریلی به 
تعزیــرات حکومتی، تصریح کرد: پرونده متخلفان پــس از تکمیل به اداره کل 
تعزیرات حکومتی اســتان تهران ارسال و حکم محکومیت شرکت راه آهن اخیرا 

صادر شده است.
منایی خاطرنشان کرد: پرونده سایر شرکت هایی که نسبت به فروش بلیت به 
نرخ جدید در حال اقدام هستند نیز به عنوان متخلف در حال تکمیل و ارسال به 
تعزیرات حکومتی است اما تمام شرکت های حمل و نقل ریلی موظف به رعایت 
نرخ های اعالم شــده هستند و رعایت نکردن آن به منزله تخلف و گران فروشی 
است که در صورت مشاهده و یا گزارش هرگونه تخلف، طبق قوانین و مصوبات 

مربوط برخورد می شود.

معاون سازمان حمایت:

گرانفروشی بلیت قطار سبب محکومیت راه آهن شد

دبیر کانون شوراهای اسالمی 
کار استان تهران گفت: متاسفانه 
دولت در برنامه ششم به نابسامانی 

قراردادهای کار دامن زده است. 
حســین حبیبی در گفت وگو با 
مهر دولت یکبار  در پیش نویس برنامه 
ششم توسعه پیشنهاد کرده بود حداقل 
حقوق شاغالن زیر 29 سال کشور 75 
درصد مصوبات شورای عالی کار باشد 
کــه کارفرما بتواند رغبت کند نیروی 
جدید جــذب کند کــه در نهایت با 
اعتراض کارگران، از متن نهایی الیحه 

برنامه ششم حذف شد.
دبیر کانون شوراهای اسالمی کار 
استان تهران با اشــاره به اینکه حال 

در قالب الیحــه و در بند 5 ماده 15 
می خواهد شرایط اخراج آسان نیروی 
کار را فراهــم کند اظهار داشــت: در 
شــرایطی که نیروهای شــاغل تحت 
حمایت قانــون کار دربــاره دریافت 
دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت 
کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ 
چگونه می تــوان این چتر حمایتی را 
از سربخشی از نیروهای متقاضی کار 

برداشت؟
حبیبی ادامه داد: به نظر می رسد 
یا وزارت کار قدرت الزم برای نظارت 
را نــدارد و یا نمی خواهــد که قانون 
کار دقیقا در واحدهای مشــمول این 
قانون رعایت شود که به نظر می رسد 

بیشــتر از اینکه نتوانــد نظارت کند، 
نمی خواهد. تامین اجتماعی به جای 
فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی 
کار فشــار وارد می کنند و این رویه، 
شــرایط نامناســبی را برای شاغالن 

ایجاد کرده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه برخی 
کارفرمایان با تخلف آشکار دو لیست 
بــرای بیمه تهیه می کنند و برای دور 
زدن قانون دست به هر تخلفی می زنند 
گفت: متاســفانه دولت بابت تعهدات 
انجام نداده خــود 108 هزار میلیارد 
تومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده 
که از محل بخشودگی های بیمه ای و 

مانند آن حاصل شده است.

این مقام مسئول کارگری تاکید 
کــرد: دولت برای بخشــی از نیروی 
کار تعهداتی را می پذیرد و حق بیمه 
خود را نمی پردازد و این مسائل تامین 
اجتماعی را با مســائل و مشــکالت 
عدیده ای روبرو کرده اســت. پیش از 
این، دولت در پیش نویس برنامه ششم 
به دنبال کند کردن روند بازنشستگی 
افراد بود ولی حاال معافیت هایی را برای 

کارفرمایان وعده می دهد.
بــه گفته حبیبی، قانون کار دوره 
اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده 
را یکماه و برای سایر گروه ها 3 ماه در 
نظر گرفته و ما در حالی که از خروج 
کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون 

کار آسیب های فراوانی دیده ایم، دولت 
یکبار دیگر می خواهد به نابســامانی 

قراردادهای کار دامن بزند.
دبیر کانون شوراهای اسالمی کار 
اســتان تهران اظهار داشت: متاسفانه 
دولت در این بند از برنامه ششــم به 
نابســامانی قراردادهــای کاری دامن 
خواهد زد و اجــازه می دهد تا برخی 
اخراج  امکان  سوءاســتفاده کنندگان 
آسان  نیروی کار و استثمار متقاضیان 
شــغل آن هم از نــوع تحصیل کرده 

دانشگاهی را بیابند.
وی افــزود: اگر دولــت به دنبال 
اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم 
آن را نیــز فراهم کند. در اقتصادهای 

آزاد تشکل ها قوی هستند و می توانند 
اعتراض کرده و حــرف بزنند. امکان 
شــکایت به سازمان جهانی کار وجود 
دارد و امکان حمایت تشکل ها از نیروی 

کار وجود دارد.
حبیبی با اشــاره بــه اینکه نباید 
گروهــی را مســلط  و گروهی دیگر 
را مطیع ســازیم تصریح کرد: تامین 
اجتماعــی در درون وزارت کار قــرار 
گرفته و دیگر یک ســازمان عمومی 
محسوب نمی شــود و در واقع دولتی 
اســت؛ بنابراین باید با احیاء شورای 
عالــی تامین اجتماعــی و تقویت 3 
جانبه گرایــی، تامیــن اجتماعی را از 

وزارت کار جدا کنیم.

یک مسئول:

دولت در برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کار دامن زده است

ادعای سیف  از  روز پس  یک 
بانــک مرکزی مبنی  رئیس کل 
بر حل مشــکل سوئیفت در روز 
یکشنبه گذشــته، مدیران چند 
بانک اعالم کردند این مشکل هنوز 

برطرف نشده است.
در نشست خبری دیروز مدیرعامل 
بانــک توســعه صــادرات، خبرنگار 
اقتصادی کیهان از وی پرسید باتوجه 
به اینکه آقای سیف رئیس کل بانک 
مرکزی وعده داده بود روز یکشــنبه 
سوئیفت برقرار می شود آیا این اتفاق 

درباره بانک شما رخ داد یا نه؟
صالح آبادی در پاسخ گفت: درحال 
حاضر نمی توانیم از طریق سوئیفت پیام 
بفرستیم و با بانک های خارجی ارتباط 
برقرار کنیــم.وی درعین حال مدعی 
شد براساس اطالعی که به او داده اند 
به لحاظ فنی سوئیفت وصل شده ولی 

هنوز این بانک نمی تواند از این طریق 
پیام ارسال کند.

در همین رابطه مدیرعامل بانک 
توســعه تعــاون هــم در گفت وگو با 
»نســیم آنالین( اعالم داشت که رفع 
تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در 
جریان بوده اما در بررسی روز دوشنبه، 
مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت 

بانک توسعه تعاون رفع نشده است.
محمدعلی سهمانی گفت که بانک 
توسعه تعاون هم در زمره بانک هایی 
بــوده کــه در جریــان تحریم های 
بین المللی، سوئیفت آن قطع شده بود.
سوئیفت به عنوان مهم ترین ابزار 
پولی و بانکی رایج در دنیا، به شــمار 
می رود و وجود آن در هر گونه تجارت 
بین المللی از اهمیت بســیار فراوانی 
برخــوردار اســت. ســرویس جهانی 
معامالت مالی یا همان سوئیفت از 25 

اسفند ماه سال 90 به دنبال تحریم های 
اتحادیه اروپا کلیه ارتباطات خود را با 
بانک های ایرانــی قطع کرد، بنابراین 
مذاکره برای لغو تحریم ســوئیفت از 
مهم تریــن محورهــای مذاکرات تیم 
مذاکره کننده هســته ای کشورمان با 
گروه1+5 در دو سال و نیم گذشته بود.

تنها ساعاتی بعد از اجرای برجام 
خبری برروی خروجی روابط عمومی 
بانــک مرکزی قرار گرفت که اکثریت 
قریب به اتفاق رســانه های مکتوب و 
مجازی آن را پوشــش داده اند. بانک 
مرکزی در این خبر به اســتناد پایگاه 
اطالع رســانی ســوئیفت مدعی شد 
که تحریم ســوئیفت لغو شده و کلیه 
بانک های کشــور از این لحظه به بعد 
قادر خواهند بود که از طریق این ابزار 
پولــی و بانکی به نقــل و انتقال پول 
بپردازند. اما گویا ادعای بانک مرکزی 

چندان با واقعیت سنخیت نداشت، زیرا 
اسداهلل عسگراوالدی عضو با سابقه اتاق 
بازرگانــی در گفت وگویی با رد ادعای 
مردان ساختمان میرداماد مدعی شد 

که لغو تحریم سوئیفت دروغ است.
بانک مرکزی هــم در واکنش به 
مصاحبه عسگراوالدی با پس گرفتن 
ادعای قبلی خود، مدعی شــد پروسه 
لغو ســوئیفت زمان بر است و بانک ها 

برای لغو آن باید شکیبا باشند.
رئیس کل بانــک مرکزی هم به 
دنبال این ماجرا به برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری صداوسیما آمد و اعالم کرد 
که تحریم ســوئیفت تا 10 روز دیگر 
برداشته می شود. البته مهلت 10 روزه 
ســیف چند روز است که پایان یافته 
است ولی وی روز گذشته بار دیگر در 
مصاحبه با رسانه ملی مدعی شد که 
شب دوشنبه لغو تحریم سوئیفت برای 

9 بانک میسر شده است.
ســیف درحالی نامی از 9 بانکی 
که شامل لغو تحریم سوئیفت شده اند، 
نبرد که برخی از بانک های خصوصی 
در طــول مدت تحریم ها هم شــامل 
تحریم ســوئیفت نبوده اند. به عنوان 
مثال بانک های پارسیان و پاسارگاد و 
سامان بنا به اعالم مدیران عاملشان در 
دوران تحریم ها هم با سوئیفت ارتباط 
داشتند.اما درحال حاضر این ابهام در 
فضای اقتصادی کشور وجود دارد که 
آیا تحریم سوئیفت واقعاً لغو می شود 
و بانک هــای ما بــه راحتی می توانند 
به این ابزار پولی و بانکی دسترســی 

داشته باشند؟
نســیم آنالین در این باره نوشت: 
به اطالعاتی از منابع معتبرو  مستقل 
دست پیدا کرده که نشان می دهد با لغو 
تحریم سوئیفت به دنبال اجرای برجام، 

بانک ها مستقیماً امکان اتصال به این 
سیستم را نخواهند داشت و از طریق 
کارگزاری های خارجی به ســوئیفت 

متصل می شوند.
باقــی ماندن تحریم ســوئیفت و 
به دنبال آن تــداوم حضور پول های 
بلوکه شــده ما در آن ســوی مرزها، 
تأثیــرات اقتصادی برجــام را تا حد 
واردات کاالهای مصرفی از کشورهای 
اروپایــی و آمریکایی کاهش می دهد، 
زیــرا مــا همچنان مجبوریــم که به 
جای دســتیابی به منابع مالی بلوکه 
شده مان، از کشــورهای دیگر کاالی 
مصرفی مانند خودرو و یا هواپیما وارد 
کنیم، با این تفاوت که قبل از تحریم ها 
از کشــورهایی ماننــد کره جنوبی و 
چیــن کاال وارد می کردیم و اکنون از 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی کاال 

وارد می کنیم.

رئیس سازمان چای از سود 
27 برابری چــای خارجی در 
بازار ایران نسبت به چای تولید 
داخل خبر داد و گفت: ساالنه 
بیش از نیمــی از واردات چای 
قاچاق  و  غیررسمی  به صورت 

صورت می گیرد.
محمدولی روزبهان در گفت وگو 
با ایسنا اظهار  داشت: در سال جاری 
حدود 87 هزار تن برگ سبز چای 
بــه ارزش 136/5 میلیارد تومان از 
چایکاران خریداری شده که از نظر 

وزنی 33 درصد رشد داشته است.
وی افزود: با حدود 13 میلیارد 
تومانی که طی روزهای اخیر تامین 
شد و به تدریج به حساب چایکاران 
واریز می شــود، مجموع پرداختی 
سازمان چای به حدود 124 میلیارد 
تومان می رســد و مابقی مطالبات 
باقی مانده چایــکاران نیز به زودی 

پرداخت می شود.
رئیس ســازمان چای با اشاره 
به پرداخت 90 درصدی مطالبات 
چایکاران ادامه داد: بودجه مصوب 

امســال 70 میلیارد تومان اســت 
اما با احتســاب سهم ســازمان و 
کارخانه های فرآوری چای تاکنون 
83 میلیارد تومان از این محل تامین 

و پرداخت شد.
روزبهان همچنین در خصوص 
وضعیت تولید چای گفت: امســال 
19 هزار و 600 تن چای خشــک 
تولید شــد که در مقایسه با تولید 
14 هزار و 500 تنی این محصول 
در سال گذشته بیش از 30 درصد 
افزایــش تولید داشــتیم و مهم تر 

از افزایــش کمــی، بهبــود کیفی 
چــای ایرانی و توجه بیش از پیش 
مردم به تولید داخلی بود، چرا که 
تاکنــون بالغ بــر 95 درصد چای 
تولیدی کشــور به فــروش رفته و 
وارد خانه های مردم شــده که این 
نشــان می دهد ذائقه مردم به نفع 
تولید داخلی تغییر پیدا کرده است.
وی با بیان این که چای ایرانی 
تنها چای در جهان اســت که در 
تولید آن از سم استفاده نمی شود، 
اظهار کرد: ساالنه حدود  105 هزار 

تن چای در کشور مصرف می شود 
که با توجه به تولید امســال مابقی 
آن باید از محل واردات تامین شود.
رئیس سازمان چای تصریح کرد: 
ساالنه بیش از نیمی از واردات چای 
به صورت غیررسمی و قاچاق صورت 
می گیرد که نظارتی بر آن هم وجود 
نــدارد، اما بطور کلی مســئولیت 
نظــارت بر واردات چــای برعهده 

سازمان غذا و داروست.
روزبهان اعالم کرد: اگر ساالنه 
میزان واردات رسمی و غیررسمی 

را حــدود 90 هزار تن و ســود هر 
کیلوگــرم آن را 15 هزار تومان در 
نظر بگیریم، سود چای وارداتی در 
بازار ایران به حدود 1350 میلیارد 
تومان می رســد، در حالی که اگر 
تولیــد حدود 20 هــزار تنی چای 
ایرانی و سود حداکثر 3000 تومانی 
آن را در نظر بگیریم به چیزی حدود 
60 میلیارد تومان می رسد که حدود 
27 برابر کمتر از ســودی است که 
نصیب چای خارجی در بازار ایران 

می شود.

رئیس سازمان چای خبر داد

سود 27 برابری چای خارجی در بازار ایران

یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 19/9 هزار تن 
انواع محصوالت کشاورزی قاچاق در 9 ماه گذشته از امسال کشف شده 

که مهم ترین آن برنج است.
به گزارش فارس عباس نخعی، مدیر مبارزه با قاچاق کاال ها هدف ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال درباره کشف محصوالت کشاورزی قاچاق اظهار کرد: 19/9 هزار تن 
انواع محصوالت کشاورزی قاچاق اعم از زراعی، باغی، کود و سم در 9 ماه گذشته 

از امسال کشف شده است.
وی ادامــه داد: در بخش اقالم باغی دو میلیون و 387 هزار کیلو و در بخش 
زراعی 10 میلیون و 367 هزار و 518 کیلو کشــف محصول قاچاق داشته ایم که 
مهم ترین اقالم قاچاق در حوزه زراعی، برنج با چهار میلیون و 500 هزار کیلو است.

این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به قاچاق بادام زمینی، 
سیر و حبوبات به داخل کشور از آلوده بودن این محصوالت خبر داد و افزود: در 
9 ماه گذشته از امسال 216 هزار و 280 کیلوگرم سموم و کود شیمیایی قاچاق 

وارد کشور شده که ممکن است موجب بیماری شود.
نخعــی، کشــف و ممانعت از خروج گیاه زغفران به میــزان 23 هزار و 310 

کیلوگرم را اعالم کرد.
وی ورود پنج محصول استوایی یعنی آناناس، انبه، پاپایا و نارگیل را در عین 
حال قانونی ذکر کرد و گفت: قاچاق محصوالت کشاورزی از دو بعد، تهدید تولید 

داخل و تهدید سالمتی جامعه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف همچنین به مذاکره با وزارت جهاد برای 
تامین میوه و مخصوصا مرکبات شــب عید اشاره کرد و افزود: وزارت جهاد اعالم 
کرده خریدها را انجام داده و بر این اســاس مشــکلی برای تامین بازار شب عید 
وجود نخواهد داشت. تولید مرکبات کشور چهار میلیون تن است که 2/5 میلیون 

تن آن را پرتقال تشکیل می دهد.
نخعی با اشــاره به بی نظمی به وجود آمده در بازار شــب عید سال گذشته، 
گفت: ســال گذشته برخی شایعات در خصوص کمبود عرضه و همچنین عرضه 
پرتقال هایی که وزن غیر استاندارد داشتند و مناسب پذیرایی نبودند، سبب ایجاد 
بی نظمی و گرانی شد، اما امسال تولید مرکبات در کشور مناسب بوده و براساس 

اعالم وزارت جهاد، مشکلی برای تامین بازار وجود نخواهد داشت.

یک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد
کشف 20 هزار تن

 محصول کشاورزی قاچاق در 9 ماه

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه وعده 
انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر خروج غیر تورمی از رکود نه تنها حل 
نشــده بلکه بر شدت آن افزوده شده، گفت: تولید همچنان در رکود و 
تعطیلی بنگاه های تولید و ورشکستگی کارخانه ها گویای تداوم آن است.

ســید ناصر موســوی الرگانی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص نرخ سود 
بانکی، اظهار داشت: در کشورهای منطقه و همسایه ایران، نرخ سود بانکی خیلی 
پایین تر از نرخ بانک های کشور ما است و در این کشورها به تولید و تولیدکنندگان 
توجه ویژه ای می شود زیرا تولید هم نیاز داخلی را تامین می کند و هم با صادرات 

برای کشور ارز آوری دارد.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما علیرغم فشاری که این رکود به صنعتگران 
و تولید وارد می کند فشــار بانک ها به تولید کننده ایرانی نه تنها کاهش نیافت، 

بلکه افزایش یافته است.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ سود بانکی باالی 
20 درصد، گفت: تولیدکنندگان امروز باالی 30 درصد به بانک ها سود پرداخت 
می کنند، و زمانی که متقاضی دریافت تســهیالت، وامی را می  گیرد، 25 درصد 

آن در بانک بلوکه می شود و بانک هیچ سودی به آن نمی پردازد.
موســوی الرگانی با بیان اینکه اگر بخواهیم از رکود خارج شــویم، باید به 
تولید بها دهیم، بیان کرد: امروز بانک ها 20 درصد به سپرده ها سود می دهند، 
البته برخی از موسســات مالی به سپرده ها 25 الی 27 درصد سود می پردازند 

که با مشکل مواجه می شوند.
وی بــا تاکید بر اینکه پولی که باید در چرخه تولید و اشــتغال قرار گیرد، 
در بانک ها با عنوان سپرده بلوکه می شود، تصریح کرد: پرداخت سود باال باعث 
می شــود افراد با سپرده گذاری بدون تالش سود بگیرند که در اینجا تولید زیر 

سوال می رود.
این نماینده مردم در مجلس نهم اظهار کرد: اگر نرخ ســود بانکی کاهش 
یابد، بانک ها درآمد بیشــتری کسب می کنند، زیرا تولیدکننده می تواند کاالی 
خود را فروخته و یا صادر کند و باعث افزایش مطالبات معوق هم نمی شود و از 
سوی دیگر پول در بانک و در گردش قرار می گیرد و باعث سوددهی برای بانک 

خواهد شد که متاسفانه کسی به آن توجه نمی کند.
موسوی الرگانی با بیان اینکه بانک مرکزی نقش نظارتی خود بر بانک ها را 
حقیقتا ندارد و ایفا نمی کند، اضافه کرد: بانک ها برخی بخشنامه های بانک مرکزی 
و یا مصوبه شــورای پول و اعتبار را که ابالغ می شــود، اجرا و عمل نمی کنند و 

بانک مرکزی باید قاطعانه با بانک های مختلف برخورد کند.
وی تاکید کرد: قانون رفع موانع تولید در مجلس برای رونق دادن به تولید 
تصویب شد، ولی بانک ها زیر بار اجرای آن نمی روند؛ مثال در مورد وام های ارزی 
که قرار شد نرخ ارز بر اساس روز گشایش اعتبار و یا  ال سی داخلی محاسبه شود 

ولی بانک ها با بهانه های واهی آن را اجرا نکردند.
موسوی الرگانی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود 
جواب نداده اســت، گفت: با وجود تورم 12 درصد نرخ سود سپرده 22 درصد 
اســت و به نظر می رســد بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود و متناسب با 

کاهش تورم نیست.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خروج از رکود غیر 
تورمی از مهم ترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بود، که نه تنها این مشکل 
حل نشده، بلکه بر شدت آن افزوده شد؛ متاسفانه تولید همچنان در رکود بوده 

و تعطیلی بنگاه های تولیدی و ورشکستگی کارخانه ها گویای تداوم آن است.
موسوی الرگانی گفت: بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور مرتبط به عملکرد 
نظام بانکی است و بانک ها بسیاری از منابع خود را در امور غیر مولد مانند واردات، 
برنج سازی و بنگاه داری هزینه کردند و می کنند، از طرف دیگر عدم کنترل واردات 
یکی از چالش های اقتصاد کشور است که متاسفانه سیاست های دولت نه تنها 

باعث کاهش واردات نشده بلکه به افزایش چشمگیری هم منجر شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
تعطیلی بنگاه های اقتصادی 

نشانه تداوم رکود است

وزیر نیرو گفت: آب تهران کامال سالم است و مردم با اطمینان 
می توانند از آب  شرب شهری استفاده کنند.

حمید چیت چیان، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آب تهران هیچ 
مشکلی از نظر بهداشتی ندارد، اظهار کرد: این اطمینان را به مردم تهران 
می دهیم که بدون هیچ نگرانی از آب شیر استفاده کنند چرا که آب شرب 

تهران کامال سالم و بهداشتی است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کشور برای تامین آب دچار مشکل 
است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال به برکت بارش های خوبی که 
در همه کشور بوده در حال حاضر شرایط خوبی داریم اما این شرایط خوب 

به معنای این نیست که از مدیریت مصرف بی نیاز شده ایم.
چیت چیان با اشاره به شرایط جغرافیایی کشور، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه ایران در یک منطقه خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته لذا ما 
همــواره باید مدیریت مصرف و صرفه جویــی در آب را جزء ارکان اصلی 

زندگی خود به حساب آوریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت مصرف آب یک وظیفه شرعی و ملی 
اســت، گفت: ما هیچ وقت بی نیاز از این موضوع نیســتیم و همیشه باید 
مدیریت مصرف را با توجه به شرایط و وضعیت کشور مد نظر قرار دهیم.

پیشــتر نیز محمدمهدی فیض آبادی رئیس انجمن میکروب شناسی 
ایران ضمن تاکید بر سالمت آب شرب تهران، گفت: فضاسازی هایی که در 

خصوص ناسالم بودن آب تهران صورت می گیرد، درست نیست.
به گفته وی 42 آزمایشگاه اداره آب و فاضالب به طور مرتب سالمت 
آب را در شــهر تهران کنترل می کنند لذا از دیدگاه میکروب شناســی، 
آب آشــامیدنی تهران تایید می شــود و مشــکلی ندارد و باید گفت که 
فضاسازی هایی نیز که در خصوص ناسالم بودن آب تهران صورت می گیرد، 

درست نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور با بیان اینکه امسال 
صادرات عســل 80 درصد کاهش یافته است، گفت: با برداشتن 
استاندارد اجباری عسل محموله های صادراتی فاقد استاندارد به 

کشور برگشت.
عفت رئیســی سرحدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد علت 
کاهش صادرات عسل، اظهار  داشت: صادرات عسل نسبت به سال گذشته 
80 درصد کاهش داشته و دلیل آن تبدیل استاندارد از اجباری به تشویقی 

است.
مطابق آمار گمرک صادرات عسل در سال جاری نسبت به سال گذشته 

از 28 میلیون دالر به پنج میلیون دالر کاهش یافته است.
وی افزود: با تشویقی شدن استاندارد، داشتن یا نداشتن استاندارد برای 
محصول اجباری نیست و در صورت تخلف در محصول تولیدی با جریمه 

اندک موضوع رفع می شود.
رئیســی سرحدی خاطرنشان کرد: دو سال قبل یک سری شرکت ها با 
برندهای مختلف که در میان آنها تعدادی برند شناخته شده هم وجود داشت  
عســل های تولیدی شان فاقد استاندارد بود و سعی کردند تا با تحت فشار 
قرار دادن سازمان استاندارد کشور، استاندارد اجباری عسل را بردارند که در 
آن زمان با همکاری معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علمی 
زنبور عسل و اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران جلوی این اقدام گرفته شد.
وی در پاسخ به این سؤال که دلیل کاهش صادرات عسل به ترکیه که 
یکی از مشتریان عمده عسل ایران بوده است، چیست، بیان داشت: عسل های 
صادراتی به ترکیه عســل های فاقد استاندارد بوده است و به همین دلیل 
محموله های صادراتی به ترکیه برگشت خورده است. کشور ترکیه پس از 
آزمایش بر روی عسل های صادراتی ایران اجازه واردات به کشورش را نداد 
و حتی اعالم کرد که این عسل ها فاقد استاندارد الزم برای مصرف در ایران 

است و پس از مرجوع شدن باید معدوم شود.
مدیرعامــل اتحادیه مرکزی زنبورداران با اعالم اینکه هر کیلو عســل 
به قیمت 12 هزار تومان عرضه می شــود افــزود: تولیدکنندگان این گونه 
عسل ها زنبوردار نیستند و به روش های فرموله شده عسل را تهیه می کنند. 
تولیدکنندگان عســل های غیراســتاندارد به فروشــگاه های عرضه کننده 
محصوالتشــان ســودهای 60 درصدی پرداخت می کنند. همین موضوع 
باعث شــده تا عسلی که به صورت کامال طبیعی تولید می شود به فروش 
نرســد، چرا که قیمت تمام شــده هر کیلوگرم عسل طبیعی و استاندارد 

47هزار تومان است.
رئیسی با بیان اینکه عسل ایران  مهم ترین نوع از این محصول در جهان 
است ادامه داد: عسل دارای مزیت رقابتی است و کمتر کشوری مانند ایران 
پیدا می شود که دارای انواع گیاهان دارویی برای تولید این محصول باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور خبر داد
کاهش 80 درصدی صادرات عسل ایران 

نسبت به سال گذشته

قراردادهای جدید نفتی موسوم 
به IPC که از ســوی وزارت نفت 
دولت یازدهم به عنوان جایگزین 
قراردادهای بیــع متقابل و برای 
ایجاد تحرک در ســرمایه گذاری 
نفت کشــور  در صنعت  خارجی 
هفته های  در  است،  گردیده  ارائه 
گذشــته دســتمایه تحلیل ها و 
نقدهای گوناگون قرار گرفته است. 
هرچند متن کامل این قراردادها 
محرمانه باقی مانده، اما همین اطالعات 
موجــود از خأل هــای متعدد حکایت 
دارد که نشــان می دهد این قراردادها 
برای اجرایی شــدن نیاز به اصالحات 

اساسی دارد.
نقدهای موجود عمدتا از نگاه طرف 
ایرانی به این متــون حقوقی صورت 
گرفته اســت ولی در این یادداشــت 
تالش می شود ضمن ارائه خالصه ای از 
گزارش یک مرکز بین المللی معتبر در 
 ،IPC حوزه انرژی راجع به قراردادهای
دیدگاه طرف های غربی این قراردادها 

نیز بررسی و نقد شود.
گــزارش زیــر توســط دونفر از 
مشــاوران برجسته شــرکت حقوقی 
پیلزبری منتشــر شده است. برخی از 
شــرکتهای موفق دنیــا از طریق این 
شرکت شــکل گرفته و یا راهنمایی 
شــده اند و بسیاری از وکال و مشاوران 
برجسته در این شرکت خدماتی را در 
حوزه های گوناگون ارائه می دهند. در 
ادامه گزیــده ای از نتایج این گزارش 
که  جیمز کمپل و کریستوفر گانسون 
تهیه کرد اند و پس از آن نقد نویسنده 

یادداشت پیش رو ارائه می گردد؛
خالصه متن گزارش؛ »در این مدل 
قراردادي برای اولین بار، صرف نظر از 
عنوان داده شــده به قرارداد، ساختار 
ریسک و سود مشابه قرارداد مشارکت 
درتولیــد خواهد بود که اســتاندارد 
جهانی برای توسعه ذخایر نفت وگاز 

است و در بین شرکت های بین المللی 
نفتی بسیار رایج است.همچنین ساختار 
به صورت ســرمایه گذاری مشــترک 
خواهدبــود که با شــرکت ملی نفت 
ایران و یا یکی از شــرکت های تابعه 
آن بعد از مرحله اکتشــاف، شــرکت 
مشترک تاسیس می شــود. این یک 
استراتژی رایج اســت که کشورهای 
درحال توسعه برای انتقال فناوری از 
شرکتهای بین المللی نفتی )به عنوان 
سرمایه گذار مشترک( به کار می گیرند. 
این امر بخشــی از IPC  است که به 
سمت سیستم تقسیم سود و ریسک 
بین ایران و شرکتهای بین المللی نفتی 
حرکت نموده اســت و این یک عنصر 
کلیدی اســت که منافع هردو طرف 
را در طول قرارداد همســو می سازد. 
قــرارداد بلندمــدت اســت و درطی

20-25 سال می باشد. پرداخت ها ممکن 
است بصورت نقدی و یا به صورت نفت 
خام باشد و می توان این انتظار را داشت 
که برخی از ســهم شریک سرمایه گذار 
ایرانی شرکت ملی نفت ایران را نیز مورد 

بازاریابی و فروش  قرار داد.
حتــی تحت قــرارداد IPC  این 
امکان وجود دارد  که پیمانکار ذخایر 
را بوک1 نماید و جزو دارایی های خود 
در بورس های بین المللی معرفی نماید 
که ایــن امــکان در قراردادهای بیع 
متقابــل وجود نداشــت. طبق قانون 
اساســی ایران، منابع طبیعی متعلق 
  IPC ،به دولت می باشــد. با این حال
این امکان را فراهم می آورد تا مالکیت 
هیدروکربن ها در نقاط تحویل تعریف 
شــده، به شریک خارجی انتقال یابد، 
مانند ســاختاری کــه در ابوظبی و 
کردستان استفاده شده است. این برای 
شرکت های بین المللی نفتی کافی است 
تا بتوانند ذخایر تحت قرارداد را بوک 
نمایند.)حتی اگــر ایران ادعا کند که 
این امکان وجود ندارد و مجاز نیست(.

درIPC  بایــد از تــوان داخلی 
استفاده نمود و به صورت اجباری باید 
از پیمانکاران داخلی اســتفاده نمود. 
این نیازمندی ها در صنعت نفت و گاز 
جهانی رایج است. باکمال تعجب، یکی 
از پیامدهای ناخواسته تحریم ها، توسعه 
و بهبود صنعت نفت وگاز داخلی ایران 
و پیمانکاران داخلی و تولیدکنندگان 
ماشــین آالت بوده اســت. و برخی 
از نمایندگان شــرکتهای بین المللی 
نفتی در مالقات با شرکت های داخلی 
توانایی های  آنهــا  تاکید کرده اند که 
الزم برای تولید تجهیزات پیشــرفته، 
شامل سیستم عامل های حفاری را دارا 
می باشند. که درحال حاضر در توسعه 
فاز 12 پارس جنوبی مورد استفاده قرار 

گرفته شده است.
حــل و فصل اختالفات مربوط به 
قراردادهاي بیع متقابل موضوعی بود 
که بطور واضــح در دادگاه های ایران 
مطرح شد.این در حالي است که ایران 
یکی از اعضای کنوانسیون نیویورک2 
در سال 2001 است. از آنجا که ایران 
عضو کنوانســیون ICSID  نیست، 
بنابراین سرمایه گذاران خارجی باید به 
قوانین حمایت و توسعه سرمایه گذاری 
خارجی در ایــران تکیه نمایندکه به 
موجب آن به سرمایه گذاران خارجی 
اجازه می دهد تا از حمایت دادگاه های 
بین المللی برخوردار گردند. به موجب 
توافقنامه های سرمایه گذاری دوجانبه 
که ایران با برخی از کشــورها شامل 
بسیاری از کشــورهای اروپایی امضا 
کرده اســت، این مهم تســهیل شده 

است.«
نقد و بررسی:

1- در قســمت پرداخت ها گفته 
شده عالوه بر پرداخت های نقدی و یا 
بصورت نفت خام، می توان این انتظار 
را داشــت که برخی از ســهم شریک 
ســرمایه گذار ایرانی شرکت ملی نفت 

ایران را دادوســتد نمود. این موضوع، 
بروز فســاد و رانت را در قراردادهای 
جدید تایید می نمایــد که باتوجه به 
منافع شــرکت خصوصــی ایرانی با 
شرکت خارجی طرف قرارداد و همسو 
نبودن آن با منافع ملی، این مســئله 

اجتناب ناپذیر است.
2- به گفته میشل مدیر شرکت 
توتال، شــرکت های نفتــی خارجی 
مایلند ذخایر میادینی را که توســعه 
می دهنــد بوک کننــد و ارقام ذخایر 
را در آمارهایشان ثبت کنند. با وجود 
ادعای دولت مبنی بر غیرممکن بودن 
این امر ولی طبق متن فوق مشخص 
اســت که IPC  این امکان را فراهم 
تا مالکیت هیدروکربن ها در  می آورد 
نقاط تحویل تعریف شــده، به شریک 
خارجی انتقال یابد. این برای شرکتهای 
بین المللی نفتی کافی است تا بتوانند 
ذخایر تحت قــرارداد را بوک نمایند. 
این اقدام موجب می شود شرکت های 
نفتی ســود سرشاری از محل هزاران 
معاملــه کاغذی کــه در بورس های 
نفــت روی دارایی های معرفی شــده  
آنها انجام می شــود، به دست آورند. 
لذا در صورتي کــه دولت میزبان در 
مقام اعمال حق حاکمیت و در جهت 
منافع ملي، تصمیمي برخالف حقوق 
قــراردادي پیمانــکار IPC بگیرد و 
في المثل تولید میدان موضوع قرارداد 
را کاهش و یا متوقف نماید، مي بایست 
تمام غرامت ها، خسارات و عدم النفعي 
که پیمانکار بویژه از محل ثبت کردن 
دارایي ها مي توانسته بدست آورد را در 
حق وي پرداخت نماید. همان طور که 
بند )د( ماده )3( مصوبه هیئت محترم 
وزیران در خصوص شــرایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی 
نفت و گاز مصوب 1394/7/8 صراحتا 

آن را پذیرفته است.
3- به اســتناد متن فوق و اذعان 

ناظران بین المللی، یکی از پیامدهای 
ناخواســته تحریم ها، توسعه و بهبود 
صنعــت نفــت وگاز داخلــی ایران و 
پیمانکاران داخلــی و تولیدکنندگان 
ماشــین آالت بوده اســت که درحال 
حاضر در توسعه فاز 12 پارس جنوبی 
مورد اســتفاده قرار گرفته شده است. 
بنابراین باید با تکیه بر این توانمندی ها 
و در جهت اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، بیشتر در جذب منابع مالی 
برای توســعه بخش باالدســتی نفت 
وگاز هدفگــذاری نمود و صرفا جذب 
شرکت های ســرمایه گذار خارجی از 
طریق معرفی قراردادهای جذاب هدف 
نباشــد. می توان هزینه های جذابیت 
قــرارداد را در هزینه های تامین مالی 

داخل نمود.
طبق نظرات بسیاری از کارشناسان 
و اساتید این حوزه، روش های اکتشاف 
و مطالعات ذخائــر نفت و گاز امروزه 
پیشــرفته تر و حتــی کم هزینه تر و 
دقیق تر شــده است و این پیشرفت ها 
ریســک اکتشــاف را به شدت پایین 
می آورد. در حال حاضر شــرکت های 
حرفه ای وجود دارند که تکنولوژی الزم 
را می فروشند. لذا سیاست عقد قرارداد 
با شرکت هاي )E&P( که خود فاقد 
تکنولوژي از قبیل لرزه نگاري یا حفاري 
افقي هستند و بلکه در پروژه هایي نیز 
که فعالیت مي کنند از شــرکت هاي 
خدماتي صاحب تکنولوژي اســتفاده 
مي کنند، بــه هیچ وجه زمینه انتقال 
فناوري و دانش فنــي و مدیریتي را 

براي کشور فراهم نخواهد کرد.
4- به موجب تبصره قانون الحاق 
دولت جمهــوری اســالمی ایران به 
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام 
داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک 
مصوب 1380، ایران این کنوانسیون را 
مشروط پذیرفته و در خصوص داوری 
بر اموال عمومی و دولتی که در موضوع 

بحث مصداق می یابد مقرر دارد ارجاع 
به داوری بین المللی منوط به رعایت 
ترتیبــات مقرر دراصــل 139 قانون 
اساسی خاصه مصوبه مجلس شواری 

اسالمی خواهد بود.
5- الزم بــه ذکــر اســت قانون 
تشــویق و حمایت ســرمایه گذاری 
مصــوب 1380مجلــس  خارجــی 
شــوراي اســالمي در  بند )ب( ماده 
19 تأکید داشــته که اختالفات بین 
دولت و ســرمایه گذاران خارجی در 
موضوع  سرمایه گذاری های  خصوص 
این قانون چنانچــه از طریق مذاکره 
حــل و فصل  نگــردد در دادگاه های 
داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، 
مگر آن کــه در قانــون موافقتنامه 
دوجانبه سرمایه گذاری بادولت متبوع 
ســرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه 
دیگــری از حل و فصــل اختالفات 
توافق شده باشد. از این رو در صورت 
رعایت کلیه شرایط و تشریفات مقرر 
در قانــون مزبــور، داوری خارجی بر 
امــوال عمومــی و دولتــی علي رغم 
وجــود موافقتنامــه دوجانبه، منوط 
به مصوبه مجلس شــواری اســالمی 
خواهد بودکه البته باتوجه به محرمانه 
بودن قرارداد و تجربه های تلخ قرارداد 
کرسنت که غرامت سنگیني را برکشور 
تحمیل نموده است، این نگرانی وجود 
دارد که در متن قــرارداد به صورتی 
توافق حاصل شــود که امکان داوری 
خارجی میسر گردد و مجددا به کشور 

هزینه های گزافی تحمیل شود.
مریم موسوی 
دانشجوی دکتری مدیریت 
قرارداد
________

1- پیمانــکاران، ارقــام ذخایر را 
در آمارهایشــان ثبت کننــد و یا در 

بورس های بین المللی معرفی نمایند.

درپی درج مطلبی در روزنامه مــورخ 94/11/9 تحت عنوان 
»اذعان دولتمردان روحانی بــه صحت طرح دولت قبلی درباره 
انتقال آب خزر« وزارت نیرو توضیحاتی ارســال کرده که ذیال از 

نظر خوانندگان می گذرد:
1- طرح های وزارت نیرو براساس رویکرد های سیاسی شکل نمی گیرند 
و مبانی آن فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. لذا هیچ یک 
از طرح های تامین آب و برق دارای وابســتگی به جناح و یا دوره خاصی 

از دولت نیست.
2- طرح هایی که با مشــارکت مــردم انجام شــده اند و بار مالی بر 
بودجه های سنواتی دولت تحمیل نمی نمایند از اولویت بیشتری برخوردار 
بوده و صدور مجوزهای آنها که در اختیار وزارت نیرو می باشد، سهل تر و 

سریع تر انجام می شود.
3- طرح »انتقال آب دریای  خزر به اســتان ســمنان« طرحی است 
کــه تامین مالی آن توســط بخش غیردولتی صــورت می گیرد و مجوز 
زیست محیطی طرح نیز باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر 
شــود. این طرح تاکنون مجوزهای الزم زیست محیطی و تامین مالی را 
دریافت نکرده است و امید است که به زودی مجوزهای الزم صادر شود.

4- در دو سال پایانی دولت دهم نیز این طرح مطرح بوده و لذا تغییر 
دولت ها به آن معنی نیست که مدیران و کارشناسان نظراتشان تغییر نماید.

توضیحات وزارت نیرو
 درباره خبر انتقال آب خزر

وزیر نیرو:
آب تهران سالم است

کیهان بررسی می کند

خطر تکرار کرسنت با قراردادهای جدید نفتی


