
رفت و برگشت نفتی
گزارشی از خروج تا ورود مجدد شل به بازار ایران

با ســفر فیلیــپ هاموند وزیــر خارجه انگلیس بــه ایران و 
بازگشایی سفارت این کشور در تهران، یکی از موضوعات 
اساسی که به ســرعت در مرکز توجه قرار گرفت، موضوع 
روابط و مــراودات نفتی ایــران و انگلیــس و به خصوص 
موضوع بدهی های نفتی شرکت بزرگ رویال داچ شل به 
ایران بود. اعالم آمادگی قبلی شرکت های انگلیسی برای 
عقد قرارداد های نفتی جدید با ایران نیز منجر به آن شــد 
که بعد از مدتها مجددا بدهی های نفتی انگلیســی ها به 

ایران به یک موضوع جذاب تبدیل شود.
به گزارش »تابناک« در این میان رسانه های منتقد دولت با 
پیگیری این خط که با وجود بدهی بیش از 2 میلیارد دالری 
شــرکت شــل به ایران که آن را تبدیل به یکی از بزرگترین 
بدهــکاران نفتی به ایران کرده اســت، این شــرکت قصد 
بازگشت به روابط نفتی با شــرکت ملی نفت ایران را دارد و 
این موضوع تبدیل به یک موضوع چالشی برای انتقاد شده 
اســت. اما نگاهی به وضعیت روابط ایران با این شرکت به 
خوبی نشان دهنده ماهیت بدهی نفتی شرکت شل به ایران 

و چرایی عدم پرداخت آن است.

روابط خوب نفتی و شروع یک بدهی بزرگ
شــرکت هلندی – انگلیسی شل تا قبل از تحریم ها یکی از 
مشتریان پر و پا قرص نفتی ایران بود و روابط بسیار خوبی 
را با شرکت ملی نفت ایران داشت. این شرکت قبل از شروع 
تحریم های نفتی و مالی اتحادیه اروپا بر علیه ایران روزانه 
به شکل متوسط بین 150 تا 200 هزار بشکه نفت از ایران 
وارد میکــرد و در رده بزرگترین مشــتریان نفتی ایران قرار 
داشــت. اما سابقه روابط این شرکت با ایران تنها مربوط به 
خرید نفت نبود. شرکت شل در قراردادهای توسعه میادین 
نفــت و گاز ایران نیز حضــوری فعال داشــت و همکاری 

مثبتی در توســعه میدان های نوروز و ســروش در کارنامه 
خود ثبت کرده است. 

اما علیرغم این رابطه خوب و پا بر جا، با افزایش تحریم های 
بین المللی علیه ایران و به ویژه فشارهای نفتی اتحادیه اروپا 
بر کشور طی سالهای گذشته شرکت شل نیز در روابط خود 
با شــرکت ملی نفت ایران با مشکالتی بزرگ برخورد کرد. 
ابتدا تحریم های نفتی اعمال شــده از سوی اتحادیه اروپا 
که با تحریم های بیمه ای تکمیل شد، منجر به کاهش و 
افت یکباره خرید نفت ایران از ســوی شل شد. به گونه ای 
که در آستانه قطع کامل روابط نفتی با شل میران خرید این 

شرکت به روزانه 100 هزار بشکه کاهش یافت. 
اما در کنار این کاهش خریــد و افت واردات نفت از ایران، 
موضوع بدهی های نفتی این شــرکت پیش آمد. به گونه 
ای که به تدریج و با افزایش تحریم های مالی و قطع شدن 
مکانیزم نقل و انتقاالت بانکی ســوییفت، رستم قاسمی 
وزیر نفت ســابق، در فروردین ماه ســال 91 خبر از توقف 
فروش نفت ایران به شرکت شــل داد. در آن زمان میزان 
بدهی شــل به ایــران طبق اظهارات قاســمی حدود یک 
میلیارد دالر بود. اما با گذشت یکسال از جریان بدهی های 
شل حجم بدهی های شرکت شل به ایران افزایش یافت و 
با 2.3 برابر شدن این رقم، میزان کلی بدهی های شرکت 
شــل به بیش از 2 میلیارد دالر و در حدود 2.3 میلیارد دالر 

رسید که تحریم ها مانع از پرداخت آنها بود.
در این میان شرکت شل بارها آمادگی خود را برای پرداخت 
بدهی نفتی به شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد، و تالش 
هایی را نیز در این میان صورت داد. به این شکل که با قطع 
مکانیــزم پرداخت ارزی به ایران که مانع از انتقال ارز نفتی 
به داخل کشور میشد، حتی موضوع تسویه پایاپای بدهی 
نفتی یعنی تسویه آن با کاالهای انگلیسی نیز به میان آمد 

و شرکت شل برای این مورد نیز اعالم آمادگی کرد. اما باز 
هم دولــت انگلیس در آن زمــان و در همراهی با افزایش 
فشارهای اقتصادی به ایران مانع از انجام هرگونه مراوده 
و قراردادی میان شل و ایران شد و به این ترتیب بود که شل 
علیرغم تالش های خود، به عنوان بزرگترین بدهکار نفتی 

ایران در کنار یونان باقی ماند.
البته این تنها ایران نبود که از قطع مراودات نفتی با شرکت 
شل و عدم پرداخت بدهی های نفتی متضرر شد. مدیران 
شرکت شــل خود یکســال بعد از قطع روابط نفتی با ایران 
اذعان کردند که میزان خســارات وارد شده به این شرکت 
از قبل تحریم ها و قطع مراودات نفتی با شرکت ملی نفت 

برابر با چهار میلیون دالر بوده است.

شل و دوری از سیاست زدگی
نکته جالب در مورد شرکت شــل این است که این شرکت 
هلندی – انگلیسی همواره و حتی بعد از قطع شدن جریان 
نفتی اش بــا ایران، همــواره بــه دنبال برقــراری مجدد 
ارتباطات خوب خود با ایران بوده است. تالش های مستمر 
این شــرکت برای پرداخت بدهی نفتی خود با ایران که در 
همه موارد با مخالفت دولت انگلیس مواجه شد، نمونه ای 

از این موارد است. 
در ســال 2013 یکی از مقامات این شرکت در گفتگویی با 
رویترز اعالم کرد که سیاست می آید و  می رود اما با وجود 
تمام باال و پایین ها این به نفع شرکت های نفتی مانند شل 
است که بدهی خود به ایران را پرداخت کنند و روابط خوب 
خود با ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشــورهای عضو 

سازمان اوپک را حفظ نمایند. 
حتی شرکت شل علیرغم افزایش تحریم های بین المللی 
بر علیه ایران به ویــژه در حوزه نفت، مراودات نفتی خود با 

ایران را تا آخرین لحظه و تــا زمان ضرب العجل 30 ژوئن 
2013 توسط اتحادیه اروپا ادامه داد و تا پایان و قطع کامل 
روابط نفتی خود با ایــران، همواره بر ادامه این روابط تا حد 

ممکن و عمل به قراردادهای نفتی اصرار میکرد.

بازگشت یک مشتری معتبر نفتی به ایران
با تغییر دولت در ایران و شــروع مذاکرات هســته ای و به 
ویژه بعد از مذاکرات ژنو میان تالش های زیادی از سوی 
وزارت نفت زنگنه برای دریافت بدهی های نفتی از شــل 
صورت گرفت و کارگروه مطالبات از شل به همین منظور 
تشکیل شد. اما این موضوع به توافق نهایی ایران و 5 + 1 
موکول شــد و بعد از توافق نهایی بر سر برنامه جامع اقدام 
مشترک، اکنون نمایندگان شرکت شل به همراه نخست 
وزیر این کشــور وارد تهران شــده اند تا فصل جدید روابط 

خوب گذشته را آغاز کنند.
مقامات این شــرکت اعالم کرده اند که شل بالفاصله بعد 
از برداشته شدن تحریم ها بدهی خود به ایران را به شکل 
کامل تسویه خواهد کرد و سپس سرمایه گذاری در بخش 
های نفت و گاز ایران را مورد برسی قرار میدهد. نمایندگان 
شرکت شــل به همراه هیئت انگلیسی به تهران آمده اند، 
دیدارهایی با زنگنه و ســیف رئیــس کل بانک مرکزی نیز 
داشته اند که نشــان خوبی از احتمال تســویه زود هنگام 

بدهی این شرکت به ایران است.
قطعا بازگشت شــرکت های بزرگی همچون بی پی و شل 
با توجه به ســابقه خوب آنها در قراردادهای نفتی با ایران و 
شــرکت و همکاری مثبت در توســعه میادین نفت و گاز را 
باید به فال نیک گرفت و این نشان از آغاز مجدد یک دوره 
پر رونق در حوزه نفت و گاز ایران دارد که مشــتریان خوش 

حساب و قابل اعتماد از چاشنی های آن است. 

افزایش مراودات میان رم و تهران
محمد رضــا نعمــت زاده در گفتگو 
بــا » ایل ســوله ونتی کواتــرو اوره« 
روزنامــه ایتالیایی با اشــاره به روابط 
تجــاری دیرینه این کشــور و ایران 
گفت: ما امادگی داریم تا در بخش 
های فناوری و اقتصادی و با حضور 
شــرکت هــای کوچک و متوســط 

ایتالیا ســرمایه گذاری مشــترک داشــته باشیم. وزیر 
صنعت صنایع غذایی و کنســرو سازی را یکی از زمینه 
های همکاری های دوجانبه خواند و افزود: هدف ما 
از ایجاد سرمایه گذاری مشترک، جذب سرمایه گذاران 
خارجی و تولیدات محصــوالت برای ارائه به بازارهای 
بین المللی اســت و به همین علت جمهوری اسالمی 
ایران برای ســرمایه گذاری در کشور محدودیت قائل 
نمی شــود و حق مالکیت بر زمین و حق سهامداران را 
تضمین می کند. نعمت زاده، که دیروز به منظور شرکت 

در روز ملی ایران در اکسپو ایتالیا به 
میالن ســفر کرده بــود، در جریان 
این دیــدار با کالدیو دسکالتســی، 
مدیر عامل شرکت نفت ایتالیا » انی 
«نیز دیداری خصوصی داشت . ایل 
سوله ونتی کواترو اوره، نوشت، وزیر 
صنعــت ایران نفــت و گاز را یکی از 
زمینه هــای مهم همکاری میــان رم و تهران خواند و 
گفت: ما همواره با » انی « و دیگر صنایع ایتالیایی فعال 
در بخش پتروشیمی و به ویژه بخش پلیمرها همکاری 
خوبی داشــته ایم و از تقویت این روابط اســتقبال می 
کنیم. وزیر صنعت کشورمان روز گذشته در مراسم روز 
ملی ایران در اکســپو میالن خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر دیدگاه غرب درباره ایــران تغییر کرده، بنابراین 
آماده هستیم بازار خود را برای تولید مشترک در اختیار 

خارجی ها قرار دهیم.

هشدار پژویان در مورد ورود تکنولوژی های سوخته
جمشــید پژویــان با اشــاره بــه به 
ایرانــی  مذاکــرات خودروســازان 
بــا شــرکت های خارجــی گفــت: 
نبایــد یادمــان بــرود در صنعــت 
خودروسازی قراردادهای اشتباهی 
با شرکت های خارجی بسته شد آنها 
در ایــن قراردادها فقــط کاالهای 

خود را به ایران می فروختند نه اینکه ســرمایه گذاری 
مســتقیم در کشور داشــته باشــند. اکثر قراردادهای 
گذشته شــرکت های خودروساز خارجی با ایرانی ها در 
واقع "قرارداد خرید" بود آن هم به صورت سی کی دی 
که در این شــرایط خودروساز داخلی فقط از تکنولوژی 
عقب مانــده کشــورها اســتفاده کــرده و بــه فعالیت 
پرداخــت. پژویــان با تأکیــد براینکه ســرمایه گذاران 
خارجی تمایل چندانی به ســرمایه گذاری مستقیم در 
صنعــت خودروی کشــور ندارند، اظهار داشــت: اگر 

مجددًا اشتباهات گذشته تکرار شود 
صنعت خودروی کشــور به توسعه و 
پیشرفت دست نخواهد یافت. بلکه 
باید در سرمایه گذاری های مشترک 
انتقال تکنولــوژی در اولویت کاری 
شرکت های خودروســاز قرار گیرد. 
وی افــزود: بــا وجود آنکه ســهام 
شــرکت ها در بازار به فروش می رســد امــا همچنان 
مدیــران آنها توســط دولــت تعیین می شــود. به طور 
حتم این مدیران خصوصی نیســتند که پاســخگوی 
سهامداران خود باشند. وی گفت ایران اگر یک نقشه 
راه مناســب برای صنعت خودروی کشور تدوین کند و 
از بنگاه داری دولتی فاصله بگیرد به طور حتم مســیر 
توســعه را طی خواهد کرد. نباید اجازه بدهیم سرمایه 
گذاران خارجی تکنولوژی های پایین و عقب مانده خود 

را به اسم مشارکت وارد کشور کنند. 
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 جنبش یک درصدی ها 
علیه مالیات

رییس ســازمان امور مالیاتی حاال سخن از اقتدار به 
میان می آورد و معتقد اســت مالیات گرفتن ربطی به 
رکود اقتصادی نــدارد. مالیات به درآمد افراد مربوط 

است و از درآمدشان دریافت می شود. 
علی عسگری با اعالم این مطلب در جمع نمایندگان 
رســانه های گروهی بی پرده تر از قبل درباره عملکرد 
مودیان مالیاتی ســخن گفت و از دریافت اطالعات 

غلط از مودیان گالیه کرد. 
او گفــت: رقــم مالیات هایی کــه به گفتــه نماینده 
سوال کننده از وزیر بسیار سنگین بوده و باعث فشار 
مضاعف به صنوف شــده اســت از ســر تا ته زیر ٥٠ 

میلیون تومان بود. 
وقتی رییس سازمان امور مالیاتی به عدد ٠/١ درصد 
در خصــوص تعــداد مودیانی که مالیــات باالی ٥٠ 
میلیــون تومان پرداخته  و ٠/٩ درصــد از مودیان که 
مالیات شــان بین ١٠ تا 50 میلیون تومان محاســبه 
شــده اســت، اشــاره کرد، مشخص شــد که طرف 
 دعوای وزیــر اقتصاد یک درصــد از مودیان مالیاتی 

هستند. 
ایــن موضوع را هم علی عســگری توضیــح داد که 
خیلی از اصناف از طرح مساله استیضاح وزیر راضی 
نبودند ولی در عین حال ممکن اســت گروه هایی به 
دلیل تعارف منافع دست به اقداماتی بزنند و باید نظام 
مالیاتی اقتدار کافی را داشته باشند و از حیثیت خود 

دفاع کند. 
رییس ســازمان امور مالیاتی همچنین در نشست 
خبری که بــه مناســبت هفته دولت برگزار شــده 
بود در پاســخ به گالیه مندی اصنــاف از مالیات ها 
با اشــاره به اینکه بســیاری از مودیــان اطالعات 
غلط در ســامانه مالیاتــی ثبت می کننــد، افزود: 
در ســال ١٣٩٣ از بیــش از دو میلیــون مــودی 
نزدیــک ٣٤ درصد آنهــا معاف از مالیــات بودند، 
٣٩/٥ درصد آنها زیــر ٥٠٠ هزار تومــان مالیات 
دادنــد و تنها ٢/٧ درصد بین ســه تا پنــج میلیون 
تومــان، ١/٨ درصــد بیــن پنــج تــا ١٠ میلیــون 
تومــان، ٠/٩ درصد بین ١٠ تــا ٥٠ میلیون تومان 
 و تنهــا ٠/١درصــد بیــش از ٥٠ میلیــون تومان 

مالیات دادند. 
عســکری بــا تاکید بــر اینکه نظــام مالیاتــی برای 
دریافــت مالیات به شــرایط رکود توجه نــدارد، بلکه 
درآمدهــا مدنظر قــرار می گیــرد، گفت: ایــن آمار 
 نشــان می دهــد که مــا به اصنــاف کوچک فشــار 

نیاورده ایم. 
پیچیــده  اقتصــادی کشــور  او گفــت: شــرایط 
اســت و حــل آن ســاده نیســت از ســوی دیگــر 
اتحادیه هــا  و  گروه بنــدی  براســاس  اصنــاف 
خــود  از  را  عکس العمل هایــی  اســت   ممکــن 

نشان دهند. 
او در این جلســه ضمن پاســخ به پرسش خبرنگاران 

قانون اصالح قانون نظام مالیاتی را تشریح کرد. 
او درباره  معافیت هــای مالیاتــی صادر کنندگان در 
قانــون جدید گفــت: در این قانون صــادرات کاال، 
خدمــات و محصوالت کشــاورزی همچنان به طور 
کامــل معــاف از مالیات اســت امــا صادر کنندگان 
 مــواد خــام تنهــا ٢٠ درصــد معافیــت مالیاتــی 

خواهند داشت. 
همچنیــن  تــی  لیا ما امــور  ســازمان  ییــس  ر
عنوان کــرد: در قانــون جدیــد تجدیــد ارزیابی 
دارایی هــا از معافیــت مالیاتــی برخوردار شــده 
تــا اشــخاص بتواننــد دارایی هــای خــود را بــه 
سرمایه شــان  و  کننــد  بــی  یا رز تجدیــد  ا  روز 

مشخص شود.

رصدخانه

کاهش 42 درصدی شاخص نرخ ارز در کشور
رئیــس  اجرایــی  معــاون 
جمهــور بــا بیــان اینکــه 
کاهش دســتور نرخ ارز به 
ضــرر تولید داخلی اســت، 
اظهار داشــت: نوســانات 
غیرمتعارف نــرخ ارز به نفع 
اقتصــاد ایران نیســت و بر 

قیمت تمام شده تولید تأثیر می گذارد به طوری 
که 37 درصد ارزش محصوالت تولید داخلی 
وابســته بــه نــرخ ارز خارجی اســت. محمد 
شریعتمداری تصریح کرد: افزایش ناگهانی 
نرخ دالر به نفع هیچ ســرمایه گذاری نیست و 
در طول دو سال اخیر دولت تدبیر و امید تالش 

کرده است و شاخص نرخ 
ارز را تــا 42 درصد کاهش 
داده اســت. وی با اشــاره 
به اینکه در شــرایط تحریم 
بــا توجه بــه محدودیت ها 
صــدور مجوزهــا افزایش 
یافــت و فضای کســب و 
کار در ایران نامناسب شد، گفت: هدفمندی 
یارانه ها به جــای اینکه به ســمت تولید برود 
بــا مبلــغ 45 هــزار و 500 تومان به حســاب 
بانکی مــردم رفت که تأثیر جــدی در اقتصاد 
ایران نداشــت و فرهنگ بیکاری را در کشور 

حاکم کرد.

صعود دالر و سقوط سکه
صرافان بازار ارز و سکه 
نــرخ هــر دالر آمریکا را 
روز جاری )دوشنبه(  در 
با 20 تومان رشــد نسبت 
به یکشــنبه گذشــته سه 
هزار و 374 تومان و هر 
قطعــه ســکه تمــام بهار 

آزادی طــرح جدیــد را با دو هــزار تومان 
کاهش 933 هــزار تومــان تعیین کردند. 
هــر یورو در بــازار آزاد با 50 تومان رشــد 
قیمت نســبت به روز یکشــنبه گذشته سه 
هزار و 880 تومــان و هر پونــد نیز با 30 
تومــان افزایــش 5 هــزار و 322 تومان 

قیمت خورد. هــر قطعه 
ســکه تمام بهــار آزادی 
طــرح جدیــد و قدیم هر 
کدام با دو هــزار تومان 
افــت 933 هــزار تومان 
تعیین قیمت شــدند. هر 
نیم ســکه نیز با دو هزار 
تومــان افت قیمــت 478 هــزار تومان و 
هر ربع ســکه نیز با یــک هزار تومان افت 
267 هزار تومان فروخته شــد. هر ســکه 
یک گرمی بدون تغییــر قیمت 173 هزار 
تومان و هر گرم طالی 18 عیار 95 هزار 

و700 تومان خرید و فروش شد.

مشکالت میزان در مجلس تعیین تکلیف شد
رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: جلســه ای 
برای بررســی راهکارهای 
رفع مشــکالت میزان در 
مجلس تشکیل شــد و در 
این جلسه مقرر شد تا اموال 
و دارایی های وام گیرندگان 

از میزان که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، 
فروخته شود. عبدالرضا عزیزی،  افزود: جلسه 
ای با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، پورمحمدی 
وزیــر دادگســتری، ســیف رئیــس کل بانک 
مرکزی، قاسمی نماینده دادستان کل کشور، 
لله کانی رئیــس بانک صــادرات و نمایندگان 

استان های خراسان رضوی 
و شمالی در راستای پیگیری 
وضعیــت موسســه میزان 
در مجلس تشــکیل شد. در 
نهایت حاضرین در جلســه 
فروش امالک و دارایی های 
وام گیرندگان از این موسسه 
بــرای تصفیه حســاب طلبــکاران از میزان را 
انتخاب کردند و مقرر شــد اموال وام گیرندگان 
از این موسسه به صورت نقد و اقساطی فروخته 
شود و در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و بانک 
همان میزان را به صورت نقدی در اختیار هیات 

تسویه قرار دهد تا طلب مردم پرداخت شود.
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