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فوجی اویل ژاپن واردات نفت ایران را از سرمی گیرد

پاالیشگاه ژاپنی فوجی اویل بدنبال دریافت معافیت ژاپن از تحریم های 
آمریکا علیه ایران، آماده می شود تا خرید نفت ایران را از سربگیرد.

به گزارش ایسنا، منابع آگاه که مایل نبودند به دلیل حساسیت موضوع نامشان فاش 
شود به رویترز گفتند: این پاالیشگاه سرگرم مذاکره برای دریافت تایید نهایی از دولت 

ژاپن برای آغاز بارگیری نفت ایران در ژانویه است.
یکی از این منابع آگاه گفت: این شرکت به دنبال خرید میعانات پارس جنوبی است. 

حجم خرید معلوم نیست، اما پایین یک میلیون بشکه پیش بینی می شود.
ژاپن خرید نفت ایران را به منظور دریافت معافیت از تحریم های آمریکا به طور 
کامل متوقف کرده بود. آخرین محموله نفت ایران در اوایل اکتبر به ژاپن رسید، زیرا 
پاالیشگاه ها و بانک های ژاپنی تالش داشتند کلیه مبادالت مربوط به نفت را پیش 
از آغاز تحریم های آمریکا تسویه کنند. پاالیشگاه های ژاپنی معموال گریدهای مدیوم 
و سنگین را وارد می کنند و نفت فروزان و نفت سنگین ایران عمده واردات نفت 
ژاپن از ایران در سال گذشته بوده است. نفت ایران ۵.۳ درصد از کل واردات نفت 
پاالیشگاه های ژاپن در سال ۲۰۱۷ را تشکیل داد. بر پایه آمار وزارت اقتصاد، بازرگانی 
و صنعت ژاپن، در فاصله ژانویه تا اوت، نفت سنگین ایران ۵۷.۴ درصد و نفت فروزان 
۲۸.۴ درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از ایران به میزان ۱۶۶ هزار و ۸۹۰ بشکه 

در روز را تشکیل داد.

 جزئیاتی از دریافت پول نفت ایران
از مشتریان

معاون وزیر نفت در امور بین الملل توضیحاتی را در مورد دریافت پول نفت 
از مشتریان تشریح کرد.

امیرحسین زمانی نیا در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که جزئیات معافیتی 
که آمریکا به هشت مشتری نفت ایران داده است هنوز روشن نیست، اظهار کرد: 
آمریکایی ها صحبت زیادی در مورد این معافیت نکرده اند، اما اخباری می شنویم 
مبنی بر این که پول ها با یکسری محدودیت های هزینه برای مصارف غیرتحریمی 
مواجه است، اما به طور کلی جزئیات هنوز روشن نیست و مسائل نهایی نشده است.
وی در مورد پیشنهاد عراق مبنی بر این که پول گاز ایران را با دینار پرداخت کند، 
گفت: شرکت ملی گاز با این پیشنهاد موافق نیست و مذاکرات در جریان است. طبق 
قرارداد عراقی ها باید پول گاز را با یورو پرداخت کنند. به طور کلی این مساله ی مهمی 

نیست و حل می شود.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل در مورد اخباری مبنی بر این که عراق در ازای 
پول گاز به ایران اقالم بشردوستانه و غذا بدهد، توضیح داد: این حرف درست نیست. 
البته در این حد درست است که عواید حاصل از فروش نفت و احتماال منابع دیگری 
که در خارج از ایران می ماند بعید نیست با محدودیت هایی برای مصرف مواجه شود 
و این فقط محدود به اقالم انسان دوستانه که شامل غذا هم می شود نیست و چیزهای 

دیگری هم شامل خواهد شد.
زمانی نیا در مورد این که هند پول نفت ایران را به روپیه پرداخت کند نیز توضیح 

داد: این موضوع توسط بانک مرکزی دنبال می شود و بحث در جریان است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا موفق نشد میزان صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند، اظهار کرد: بعد از شش ماه که مهلت معافیت ها تمام می شود هم موفق 

نخواهد شد.

افزایش قیمت نفت با امیدواری بازار به اقدام اوپک
قیمت نفت روز دوشنبه با انتظار بازار برای محدودیت عرضه از سوی اوپک 

و متحدانش، حدود یک درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۵۳ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، 

به ۶۷.۲۹ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۱ سنت یا ۱.۳ درصد 

افزایش به ۵۷.۱۷ دالر در هر بشکه رسید.
استفن اینس - مدیر معامالت منطقه آسیا- اقیانوسیه در شرکت OANDA - به 
رویترز گفت: رادار خوش بینی بازار همچنان منتظر اعالم میزان قابل توجه کاهش 

تولید از سوی گروه اوپک پالس است.
عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است به اعضای این گروه و متحدانش 
شامل روسیه پیشنهاد کرده با کندی رشد تقاضا به منظور جلوگیری از اشباع عرضه، 

میزان تولید خود را یک تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
با وجود رشد قیمت ها در معامالت روز جاری، نفت همچنان حدود یک چهارم 

پایین تر از اوج قیمت خود در اوایل اکتبر است.
قیمت نفت که در اکتبر به باالترین رکورد در چهار سال گذشته صعود کرده بود، 
پس از این که واشنگتن به مشتریان نفتی بزرگ ایران که عمدتا در آسیا هستند برای 

ادامه واردات شان از تحریم ها معافیت داد دچار ریزش شد.
رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داد پاالیشگاه ژاپنی فوجی اویل قرار است خرید 
نفت ایران را از سر بگیرد. ژاپن خرید نفت ایران را به منظور دریافت معافیت به طور 

کامل متوقف کرده بود.
در این بین، تولید نفت در آمریکا همچنان رو به رشد است. طبق گزارش شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز، شرکت های انرژی آمریکایی در هفته منتهی به ۱۶ نوامبر 
دو حلقه به دکل های حفاری نفت اضافه کردند و شمار آنها را به ۸۸۸ حلقه رساندند 

که باالترین سطح از مارس سال ۲۰۱۹ است.
رشد فعالیت حفاری به افزایش بیشتر تولید نفت آمریکا اشاره دارد که حدود یک 
چهارم در سال میالدی جاری رشد کرده و به رکورد ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز 

رسیده است.

معاون وزیر نفت خبر داداخبار

ادامه مذاکرات برای ایجاد کانال پرداخت بانکی بین اروپا و ایران
معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد کانال پرداختی بین ایران 
و اروپا، گفت: احتماال این کانال در فرانسه تشکیل شود و 
در مرحله اول، برای اقالم غیرتحریمی و از اواسط سال 
سال ۲۰۱۹ برای اقالمی که شامل تحریم می شود هم مورد 

استفاده قرار بگیرد.
همایش  در  امروز  زمانی نیا  امیرحسین  ایسنا،  گزارش  به 
تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و 
انرژی با بیان این که بخشی از وظیفه مسئوالن، پیش بینی آینده 
و تشریح وضعیت کنونی است، اظهار کرد: مدت زمان زیادی 
است که منتظریم اروپا برای باقی ماندن اروپا و ایران در برجام 
اقدامی انجام دهد. حفظ تعادل استراتژیک مستلزم این است که 
اروپا اقدامی انجام دهد و روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و 
هم چنین ژاپن، هند و برزیل هم بتوانند نقش خود را در شرایط 
تحریم و این روابط بین المللی جدید که در حال شکل گیری 

است، ایفا کنند.
وی با طرح این موضوع که سوال ما همیشه این بوده است 
که منابع ما چه زمانی تامین می شود؟   گفت: رفتار ترامپ 
غیرمتمدنانه است و با فرهنگ عمومی دنیا در روابط بین المللی 
جور در نمی آید؛ شاید این که گفته می شود آمریکا در حال افول 
است، به این معنی است که نفوذ آمریکا در دنیا در حال کاهش 
است. اروپا عنوان می کند مگر ما اسیر جنگی هستیم که آمریکا 

با ما به این شکل رفتار می کند.
اروپایی ها پیگیر ایجاد روابط بانکی با ایران هستند

زمانی نیا با تاکید بر این که مشکل آمریکا، ایران است، ادامه داد: 
ما هستیم که داریم هزینه می دهیم. قرار است یک روابط بانکی 
با اروپا داشته باشیم که اروپایی ها دنبال این موضوع هستند، اما 
در عمل هر اقدامی که می خواهند انجام دهند، متوجه می شوند 
که نفوذ آمریکا زیاد است. در مورد نفوذ استراتژیک اروپا کسی 

شک ندارد.
ادامه مذاکرات برای ایجاد کانال پرداخت بانکی بین اروپا 

و ایران
وی با بیان این که در مالقات های خصوصی تاکید شده که 
منافع استراتژیک اروپا اقتضا می کند برجام را حفظ کند، تصریح 
کرد: مذاکرات کارشناسی برای ایجاد یک کانال پرداخت بانکی 
بین یک یا دو بانک ایرانی و چند بانک کوچک اروپایی که تعامل 
کمتری با آمریکا دارند، در جریان است. این کانال در مرحله ی 
اول برای اقالم غیرتحریمی است و از اواسط سال ۲۰۱۹ توسعه 

یافته و اقالم تحریم  شده را هم شامل می شود.
احتمال تاسیس کانال بانکی بین اروپا و ایران در فرانسه

معاون وزیر نفت در امور بین الملل ادامه داد: قرار است کانال 

بانکی مذکور در اروپا تاسیس شود، اما فعال کسی موافقت نکرده 
است اما به نظر من این کانال باالخره در فرانسه تاسیس می شود. 
مذاکرات کارشناسی در جریان است و امیدواریم تا چند هفته 

آینده به نتیجه برسد.
زمانی نیا با تاکید بر این که کشورهای بزرگ از جمله چین، 
روسیه، ژاپن، هند، برزیل منتظر هستند تا ببینند کانال پرداخت 
اروپایی به چه صورت کار می کند، گفت: این کشورها می خواهند 
مطمئن شوند که از تحریم ها مصون خواهند بود. این کشورها به 

صورت روزانه با اتحادیه اروپا در تماس هستند.
معافیت هشت کشور از تحریم را ایران به آمریکا القاء 

کرد
معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به این که آمریکا به هشت 
اگر آقای جان  ایران معافیت داده است، گفت:  مشتری نفت 
بولتون می توانست آن طور که می خواهد رفتار کند، بدون توجه به 
قیمت بنزین در آمریکا معافیت نفتی را به هشت کشور نمی داد. 
ما یک آشنایی ۳۰ ساله با آقای بولتون داریم و هر کدام از ما، 

دعوای مفصلی در جلسه با ایشان داشته ایم. آدم تندی هستند و 
هیچ کدام از سفرای کشورها چه غربی و چه شرقی حاضر نبود 
با آقای بولتون سالم و احوالپرسی کنند. وی با بیان این که این که 
آمریکا به هشت کشور معافیت داد تصمیم آمریکا نبود، اظهار 
کرد: این تصمیمی بود که آمریکا القاء کرد. استراتژی وزارت نفت 

و سیاست های ایران باعث اعطای این معافیت ها شد.
زمانی نیا با تاکید بر این که قیمت بنزین در آمریکا اهمیت 
زیادی دارد، اظهار کرد: اگر به بیش از سه دالر و ۳۰ سنت برسد، 

مردم اعتراض می کنند.
بین ایران و آمریکا جنگ اطالعاتی وجود دارد

معاون وزیر نفت در امور بین الملل با تاکید بر این که عملکرد 
وزارت نفت در چند ماه اخیر بسیار موفق بوده است، ادامه داد: 
وزارت نفت نمی تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ 
جدی اطالعاتی، روانی و افکار عمومی بین ایران و واشنگتن 
در حال جریان است. هر اطالعاتی که ما بدهیم، آن ها استفاده 
می کنند و هر اطالعاتی که آن ها بدهند، ما استفاده می کنیم. هر 

دو طرف یکدیگر را خوب می فهمند، اما این که این جنگ تا چه 
زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین المللی بستگی دارد 
و این که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی 

آمریکا چقدر در دنیا محدود شود.
ایران در نفت از برنامه جلوتر عمل کرد

او در ادامه با تاکید بر این که ایران در نفت جلوتر از برنامه 
خود قرار دارد، اظهار کرد: فکر می کنم با مشکالت کمتری از 
تحریم های جدید آمریکا گذر خواهیم کرد. ما آماده مشکالت 
بیش تری بوده و هستیم. احتماال لیست اسامی و شرکت هایی که 
آمریکا تحریم کرده، مدام به روز شود، اما مهم نیست. به دلیل 
ظرفیت های داخلی و تجربیات بین المللی مشکالتی که ایجاد 

شده را پشت سر می گذاریم.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت جزیره قشم در حوزه نفت 
و انرژی، گفت: قشم جایگاه خوبی برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی کوچک زیر ۱۰۰ میلیون دالر دارد. ما از این پروژه ها 

مخصوصا پروژه های ذخیره سازی و بانکرینگ حمایت می کنیم.

نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به زودی ابالغ می شود
در حالی که دو ماه از فصل کشت می گذرد و هنوز نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تصویب و ابالغ نشده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که رئیس جمهوری و وزیر کشاورزی پیگیر این مساله هستند تا به کشاورزان اجحاف 

نشود و به زودی این نرخ ها ابالغ خواهد شد. به گزارش ایسنا، براساس آن چه قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد کشاورزی باید تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های 
پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصوالت ۲۴ گانه کشاورزی را به دولت پیشنهاد دهد و دولت نیز موظف است تا پیش از آغاز فصل کشت یعنی ابتدای مهر ماه، این نرخ ها را بررسی، تصویب و ابالغ کند.  سه شنبه / ۲۹ آبان ۱۳۹7 / شماره ۲۸۳

دخالت های ترامپ در بازار جهانی نفت طی شش ماه اخیر باعث شده این 
بازار که بعد از مدت ها با تعهد کاهش تولید به تعادل رسیده بود، حرکتی 
ناموزون را آغاز کند و آسمان آن هر روز یک رنگ باشد؛ به طوری که اعضای 
اوپک که در تیرماه پای سند افزایش یک میلیونی تولید را امضا کرده بودند، 
اکنون قدم های اولیه برای کاهش یک تا یک میلیون و ۴۰۰هزار بشکه ای را 

برمی دارند.
به گزارش ایسنا، آمریکا با خروج از برجام و اعالم این که نفت ایران را تحریم خواهد 
کرد، بازی خود با بازار جهانی نفت را آغاز کرد. تصمیم ترامپ و تنش های سیاسی  
که گاه و بیگاه با اظهارنظرهایش در موقعیت های مختلف ایجاد می کرد، به صورت 

مستقیم برروی بازار جهانی نفت تاثیرگذار بود.
ترامپ اعالم کرد قصد دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند و همین 
موضوع باعث نگرانی بازار جهانی شد. به طوری که قیمت جهانی نفت به یک باره 
افزایش یافت و همین موضوع باعث شد زودتر از همه صدای اعتراض آمریکا بلند 
شود. زیرا این افزایش قیمت بیش از همه برای آمریکا و متحدانش سهمگین بود. 

چراکه باعث افزایش قیمت انرژی، از جمله بنزین در این کشورها شد.
از جمله عربستان  اوپک  از دیگر تولیدکنندگان  التهاب  این  ترامپ برای حل 
درخواست کرد تا تولید خود را افزایش دهند. از سوی دیگر به ذخایر استراتژیک خود 
دست برد تا خالء احتمالی نفت ایران را در بازار جبران کند. با این حال با این که آمار 
ماهانه اوپک همواره از افزایش تولید اعضا حکایت می کرد، قیمت نفت هم چنان در 
صدر و در رنج ۸۵ دالر می تاخت. درنهایت رییس جمهور آمریکا که به باور بسیاری از 
کارشناسان با بازار نفت ناآشنا بود و اعالم کرد صادرات نفت ایران را به صفر می رساند، 
چند روز قبل از این که تاریخ آغاز اعمال تحریم های نفتی سربرسد، به هشت مشتری 
نفت ایران معافیت داد. البته به این شرط که این هشت کشور طی شش ماه واردات 
نفت از ایران را به صفر برسانند. البته باز هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
ترامپ ناچار به تمدید معافیت ها بعد از شش ماه خواهد شد زیرا بسیاری از کشورها 

نمی توانند کمبود نفت ایران را جبران کنند.
اتفاقی که بعد از معافیت آمریکا رخ داد، این بود که تنش های سیاسی در بازار 

کاهش یافت و بازار حس کرد با مازاد عرضه روبه روست. این موضوع قیمت نفت را 
تا ۷۰ دالر کاهش داد. کاهش قیمتی که تیشه به ریشه تولیدکنندگان بزرگ نفت 
از جمله عربستان می زند. به همین دلیل درحال حاضر زمزمه کاهش تولید از سوی 

اعضا به گوش می رسد.
تعهد کاهش تولید از کجا آمد و به کجا رسید؟

اعضای اوپک در نشست ۱۷۱ خود در دسامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند برای کمک 
به ثبات بازار و بهبود قیمت نفت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید خود 
بکاهند و در کنار آن ها کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه متعهد شدند در مجموع 

روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش تولید دهند.
طی این دو سال تقریبا همه اعضای اوپک به این تصمیم پایبند بودند، به طوری که 
در تیرماه این پایبندی به ۱۵۰ درصد رسید و اعضا تصمیم گرفتند با افزایش تولید 
یک میلیون بشکه ای آن را به صد در صد کاهش دهند. درحال حاضر که قیمت ها 
سقوط کرده، برخی منابع از مذاکرات درباره گزینه کاهش تولید روزانه یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام ازسوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک خبردادند. 

اگرچه روسیه احتماال در این کاهش باالی عرضه مشارکت نمی کند.
این درحالی است که عربستان طرفدار پروپاقرص کاهش تولید اعضای اوپک بوده 
و شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان به دلیل کاهش تقاضای فصلی، در 
ماه دسامبر روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام کمتر نسبت به ماه نوامبر به مشتریانش 
عرضه می کند. عربستان امسال در پی فشارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا، روزانه حدود یک میلیون بشکه به تولید خود افزوده است.
تصمیم اوپک بر مبنای عرضه و تقاضا است نه وضعیت نفت ایران

در این راستا نرسی قربان - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با تاکید بر این که اوپک 
تصمیم های خود را بر مبنای وضعیت نفت ایران نمی گیرد، اظهار کرد: تصمیمات 
اوپک بر مبنای عرضه و تقاضا است. عرضه در بازارهای جهانی نفت طی چهار ماه 
گذشته بسیار باال بوده و عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی و 

آمریکا تولید خود را باال بردند و باعث برهم خوردن تعادل بازار شدند.
وی افزود: آمریکا گمان می کرد می تواند میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند، 

به همین دلیل از برخی تولیدکنندگان دیگر درخواست کرد تولید خود را باال ببرند و 
از آنجا که صادرات نفت ایران به صفر نرسید، بازار با مازاد عرضه روبه رو شد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره اخباری مبنی بر این که روسیه نمی خواهد 
تولید خود را کاهش دهد هم گفت: باید به این نکته توجه کرد که روسیه جزو اوپک 
نیست. عربستان سعودی اعالم کرده است که میزان تولید یک میلیون بشکه باید 
کاهش یابد و این کشور قصد دارند تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دهد. شاید 

عربستان سعودی در تعامل با روسیه این کشور را راضی به کاهش تولید کند.
قربان با تاکید بر این که تصمیم اوپک علیه نفت ایران نیست، افزود: این  موضوع 
را که گفته می شود اوپک می خواهد تولید خود را کاهش دهد و بعد از شش ماه که 
معافیت های آمریکا به مشتریان نفتی ایران به پایان رسید، میزان صادرات نفت ایران 

را به صفر برساند و دوباره با افزایش تولید خالء نفت ایران را جبران کند، باور ندارم.
بر اساس این گزارش، یکصدوهفتادوپنجمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی 
اوپک ششم دسامبر )پنجشنبه، ۱۵ آذرماه( و پنجمین نشست مشترک وزیران نفت 

و انرژی اوپک و غیراوپک هفتم دسامبر )جمعه ۱۶ آذرماه( در وین برگزار می شود.

ارز  بازگشت  چگونگی  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک   
حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادی کشور را ابالغ کرد 
که براساس آن، همه صادرکنندگان کاال و خدمات مکلف 

به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در 
این بخشنامه آمده است: بانک مرکزی مکلف است فقط برای 
واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند 
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار 

تعیین شده، مشخص باشد.
در این بخشنامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای 
صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون یورو، 
بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون 
یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو است، تعیین 

تکلیف شده است.
صادارت تا یک میلیون یورو

صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون 
یورو است، از فروش ارز در »سامانه نیما« معاف هستند.

این گروه از صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی را در ازای 
واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس 
از ثبت سفارش استفاده کنند. همچنین این گروه از صادرکنندگان 
می توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز صادراتی 
خود را به صورت مستقیم برای واردات کاال، به دیگر واردکنندگان 

و البته پس از ثبت سفارش واگذار کنند.

در عین حال این گروه می توانند ارز صادراتی خود را به صورت 
حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در »سامانه 

نظارت ارز )سنا(« عرضه کنند.
صادرات یک تا سه میلیون یورو

صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها بیش از یک 
میلیون یورو تا سه میلیون یورو است، مکلف اند ۵۰ درصد ارز 
صادراتی را به »سامانه نیما« واگذار کنند؛ البته ارز صادراتی آنها 

تا سقف یک میلیون از فروش ارز در »سامانه نیما« معاف است.
این گروه می توانند ارز صادراتی را در ازای واردات کاال و خدمات 
مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده 
کنند. همچنین آنها می توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ارز صادراتی را به صورت مستقیم برای واردات کاال به 
دیگر واردکنندگان پس از ثبت سفارش واگذار کنند. در عین حال 
آنها می توانند درآمد ارزی خود را به صورت حواله یا اسکناس به 
بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« 

عرضه کنند.
 صادرات سه تا ۱۰ میلیون یورو

صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها بیش از سه 
میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو است، مکلفند ۷۰ درصد ارز 

صادراتی را در »سامانه نیما« عرضه کنند.
درآمد ارزی این گروه نیز تا سقف یک میلیون از فروش ارز در 
»سامانه نیما« معاف است، اما بقیه ارز را باید به چرخه اقتصاد 
بازگردانند. در عین حال، آنها می توانند ارز صادراتی را در ازای 

واردات کاال و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید 
یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند.
صادرات بیش از ۱۰ میلیون یورو

صادرکنندگانی که مجموع صادرات ساالنه آنها بیش از ۱۰ 
در  را  صادراتی  ارز  درصد  مکلفند ۹۰  نیز  است،  یورو  میلیون 

»سامانه نیما« عرضه کنند.
این گروه تا سقف یک میلیون از فروش ارز در »سامانه نیما« 
معاف هستند، اما باید بقیه ارز را باید به چرخه اقتصاد بازگردانند.

همچنین این گروه از صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی خود 
را در ازای واردات کاال و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز 

چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند.
عالوه بر این، فروش در »سامانه نیما« بیش از درصد مشخص 

شده در هر یک از سه دسته یادشده امکان پذیر است.
براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از ۲۲ فروردین 

۹۷ مشمول این مصوبه خواهند بود.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته در نشست برگزار شده با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی و شماری از اعضای اتاق بازرگانی ایران، 
اختالف صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی برطرف و مقرر شد بخشنامه 

اصالحی آن از طرف بانک مرکزی ابالغ شود.
در نشست صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی، »مظفر 
علیخانی« معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، »حسین 
سالح ورزی« نایب رئیس اتاق ایران، »عدنان موسی پور« رئیس 

کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، »جمشید نفر« دبیر کل 
کنفدراسیون صادرات ایران و »رضی میری« فعال بخش خصوصی 
در زمینه صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند.
به گفته »رضی میری«، بانک مرکزی پیش از ابالغ بخشنامه 
ای در زمینه پیمان سپاری ارزی، مفاد آن را با بخش خصوصی 

در میان گذاشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را 
مطرح کرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد چانه زنی 
کرد و در نهایت به نتیجه رسیدیم که با توجه به شرایط موجود، 

هم مورد تائید ما و هم مورد تائید بانک مرکزی است.
قرار بود این بخشنامه پیش از ابالغ به تایید شورای هماهنگی 

سه قوه برسد و سپس ابالغ شود.

 دستورالعمل نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شد


