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کل صادرات تاپیکو در سال مالی منتهی به 95 
در حدود 575میلیون دالر بوده است 

روزنام�ه ج�وان در تاری�خ 97/1/21 گزارش�ی تح�ت عن�وان 
»صادرکنندگان ارز« منتش�ر نمود . در بخش پایان�ی این گزارش 
عنوان گردیده بود، 25 درصد پتروشیمی کشور متعلق به شستاست 
و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شده بود در رابطه 
با رفتار ارزی خود »در عرض�ه منظم ارز به بازار کش�ور« توضیح 
دهند؛ به رغم اینک�ه بیش از یک ماه از انتش�ار گزارش می گذرد، 
وزارت کار که متولی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی اس�ت، در خصوص آن گزارش توضیحاتی ارائه داده 
است که طبق ماده 23 قانون مطبوعات در روزنامه درج می شود. 

در این جوابیه آمده است:
بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال 95، مبلغ 
صادرات محصوالت پتروشیمی در گروه تاپیکو با عنایت به میانگین نرخ 
ارز در بازار آزاد بالغ بر 325 میلی��ون دالر و کل صادرات این گروه بالغ 
بر 575 میلیون دالر بوده است. این در حالی است که طبق آمار رسمی 
گمرک ج. ا. ا میزان صادرات محصوالت پتروشیمی در سال 95 بالغ بر 
16/479 میلیون دالر و کل صادرات غیرنفتی به میزان 44/042 میلیون 
دالر می باشد. لذا سهم این هلدینگ از صادرات محصوالت پتروشیمی 
2درصد و از کل صادرات غیر نفتی کش��ور 1/3 درصد اس��ت. الزم به 
یادآوری است کل عایدات ارزی این هلدینگ به فروش نرسیده و بخشی 
در حدود 300 میلیون دالر صرف نیاز  ها و مصارف ارزی از جمله خرید 
کاتالیست، مواد اولیه، تجهیزات و...  می شود. این موضوع موجب کاهش 

سهم واقعی تاپیکو در بازار ارز نسبت به ارقام مطرح شده می گردد. 
وزن تاپیکو در بین شرکت های حاضر در صنایع »شیمیایی« و »فرآورده های 
نفتی« حاضر در بازار سرمایه از منظر 1- فروش 2- سود خالص و 3-  ارزش 

سهام به ترتیب به میزان 6/2 درصد، 3/7 درصد و 7/9 درصد می باشد. 
با عنایت ب��ه موارد مطروح��ه و تعیین وزن تاپیک��و از منظر مهم  ترین 
معیارهای ارزیابی و رتبه بندی ش��رکت  ها در بین ش��رکت های حاضر 
در صنایع »ش��یمیایی« و »فرآورده های نفتی« بدیهی اس��ت نگارنده 
گزارش در مورد وزن 25 درصدی این شرکت در صنعت پتروشیمی و 
تلقی نمودن تاپیکو )تنها هلدینگ تخصصی شستا در حوزه پتروشیمی 
و نفت و گاز( به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگ��ران بازار ارز به صورت 
معنادار بیش برآورد و بزرگ نمایی نموده است. در بخشی از گزارش به 
نبود »گزارش مستند و مستدل « مبنی بر تزریق ارز اشاره شده است. 
در این خصوص الزم به ذکر است سهام این هلدینگ از تاریخ 92/4/18 
تاکنون در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و براساس ضوابط 
بازار سرمایه صورت های مالی پس از تأیید حسابرس مستقل و بازرس 
قانون )سازمان حسابرسی( در س��امانه کدال افشای عمومی می گردد. 
لذا با مراجعه به یادداشت 39 و 40 صورت های مالی، کل منابع و مصارف 
ارزش گروه تاپیکو به صورت کامالً شفاف قابل مالحظه می باشد. روزنامه 

جوان پاسخ این جوابیه را در شماره آتی خود انعکاس خواهد داد.   

 اروپا حذف دالر امريکا را از معامالت نفتي
با ايران بررسي مي کند 

ح�ال  در  اروپ�ا  گفت: اتحادی�ه  دیپلماتی�ک  منب�ع  ی�ک 
بررس�ي تغیی�ر ارز پرداخ�ت خریدهاي نفت�ي خود از ای�ران، از 
دالر ب�ه ی�ورو و ح�ذف دالر امری�کا از ای�ن تراکنش هاس�ت. 
 به گزارش »فارس«، یك منبع دیپلماتیك به اسپوتنیك گفت اتحادیه 
اروپا در حال بررسي تغییر ارز پرداخت خریدهاي نفتي خود از ایران، از 

دالر به یورو و حذف دالر امریکا از این تراکنش هاست. 
بروکسل با واش��نگتن در خروج از توافق هس��ته اي که در دوره اوباما 
حاصل شد، موافق نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنوني امریکا 

متعهد شده بود تا تحریم ها علیه ایران را دوباره اعمال کند. 
این منبع آگاه افزود: »من محرمانه این اطالعات را دارم که اتحادیه اروپا 

براي پرداخت هاي نفتي به ایران در حال تعویض دالر به یورو است.«
فدریکا موگریني، مسئول ارشد سیاست خارجي اروپا، اوایل این هفته 
گفت: وزراي خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران توافق کرده اند تا در 
واکنش به این اقدام واشنگتن طي چند هفته آینده، روي راه حل هاي 
عملي کار کنند. این اتحادیه در نظر دارد روابط اقتصادي خود را با ایران 

به ویژه در حوزه عرضه نفت و گاز حفظ کند و تعمیق دهد. 
..............................................................................................................................

آخرين وضعیت تشکیل سامانه بررسي 
حقوق هاي دولتي

رئی�س س�ازمان بازرس�ي کل کش�ور از اهتم�ام س�ازمان 
بازرس�ي ب�راي بررس�ي تمام�ي حقوق ه�اي دولت�ي خب�ر داد. 
به گزارش »مهر«، ناصر س��راج در خصوص نظارت س��ازمان بازرسي بر 
حقوق هاي دولتي گفت: قرار بود سامانه اي براي بررسي حقوق هاي دولتي 
تشکیل شود تا سازمان بازرسي بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتري 
ادامه دهد. وي افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار 
بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامي انجام نداده است. 
رئیس سازمان بازرسي کل کش��ور تصریح کرد: به آقاي نوبخت هم این 
مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعالم کرد پیگیر هستیم و این سامانه 
را تشکیل مي دهیم، اما تا کنون این مهم رخ نداده است. سراج افزود:طبق 
قانون قرار اس��ت اطالعات حقوق ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت 
شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسي کل کشور و دیوان محاسبات، 

حقوق ها را بررسي و نسبت به شناسایي تخلفات اقدام کند. 
..............................................................................................................................

آورده يك میلیارد و ۱۶7 میلیون دالري 
پتروشیمي ها براي کشور

تولی�د مجتمع ه�اي پتروش�یمي در فروردی�ن م�اه 97 در 
مجموع به بی�ش از 4 میلی�ون و 7۰۰ ه�زار ت�ن و ارزش صادرات 
این بخش به بی�ش از ی�ک میلی�ارد و 1۶7 میلیون دالر رس�ید. 
به گزارش وزارت نفت، ظرفیت اس��مي 57 مجتمع پتروشیمي حدود 
62 میلیون تن اس��ت که از این میزان حدود 60 میلی��ون تن در برنامه 
تولید واقعي قرار دارد.  عملکرد 20 مجتمع پتروشیمي مستقر در منطقه 
ماهشهر در فروردین ماه امسال یك میلیون و 733 هزار تن بوده است. 
همچنین عملکرد 16 مجتمع پتروشیمي مستقر در منطقه عسلویه نشان 
مي دهد، تولید واقعي این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 2 میلیون 
و 38 هزارتن بوده است.  تولید واقعي 21 مجتمع پتروشیمي مستقر در 
مناطق داخلي کشور در دوره مورد بررس��ي بیش از 935 هزار تن بوده 
است. در همین مدت مجموع کل تولید صنعت پتروشیمي در فروردین 
ماه امسال حدود4/7 میلیون تن بوده است و میزان فروش داخلي صنعت 
پتروشیمي تا پایان فروردین ماه نیز بیش از یك میلیون و 325 هزار تن 

به ارزش بیش از 34 میلیارد و 590 میلیون ریال بوده است. 
فروش بین مجتمعي ش��رکت ها نیز بیش از 849 هزار تن و به ارزش 
بیش از 19 میلیارد و 714 میلیون ریال رس��یده اس��ت. بر اساس این 
گزارش، مجتمع هاي پتروشیمي در نخستین ماه سال 1397 بیش از 
یك میلیون و 990 هزار تن محصول به ارزش بیش از یك میلیارد و 167 
میلیون دالر صادر کرده اند. در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس بیش 
از 999 هزار تن محصول به ارزش 574 میلی��ون و 738 میلیون دالر 
صادر و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 638 هزار تن محصول به ارزش 
بیش از 334 میلیون دالر روانه بازارهاي بین المللي ش��د. همچنین تا 
پایان فروردین ماه، در دیگر مناطق، بیش از 341 هزار تن محصول به 

ارزش 258 میلیون دالر صادر شد.

 منطقه 2 آزادراه تهران- شمال 
نیمه سال 99 بهره برداري مي شود 

رئی�س بنی�اد مس�تضعفان و جانب�ازان گف�ت: اقدام�ات 
تأسیس�اتي و روش�نایي منطق�ه ی�ک آزادراه ته�ران- ش�مال 
آغ�از ش�ده و ت�ا چن�د م�اه آین�ده تم�ام مي ش�ود، همچنین 
منطق�ه دو نی�ز ت�ا نیم�ه س�ال 99 ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
به گزارش خانه ملت، محمد سعیدي کیا، در خصوص روند عملیات اجرایي 
پروژه آزادراه تهران- شمال اظهار داشت: پروژه سال 75 آغاز شده است، اما 
بنا بر دالیلي سرعت کار کافي نبود و ازسال 94 بنیاد مستضعفان و جانبازان 
طي تفاهمنامه اي با وزارت راه و شهرسازي اجراي پروژه و سرعت بخشیدن 
به آن را برعهده گرفت. رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان با بیان اینکه این 
پروژه نیاز مردم است و روي کریدور شمال به جنوب کشور واقع شده است و 
به عنوان یك اثر تاریخي مردم از تأخیر در اجراي آن گالیه مند هستند، گفت: 
رابطه بسیار خوبي بین بنیاد مستضعفان و وزارت راه برقرار است که مي توان 
نتیجه آن را در روند اجرایي پروژه مش��اهده کرد. وي با اشاره به اینکه باید 
از حضور اعضاي کمیسیون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي 
اسالمي به منظور بازدید از پروژه تشکر کرد، ادامه داد: کل مسیر آزادراه به 
چهار منطقه تقسیم شده که منطقه چهار حدوداً سه سال قبل به بهره برداري 
رسید و با پیمانکار چیني منطقه یك نیز که طول راه را 63 کیلومتر کوتاه 
مي کند و کار بسیار پیچیده و فني است، تسویه حساب شد و حجم عظیم کار 

باقي مانده بین پیمانکاران ایراني با مناقصه تقسیم شده است. 
س��عیدي کیا با تأکید بر اینکه در منطقه یك آزادراه 11 پیمانکار مش��غول 
کار هستند، عنوان کرد: در اجراي پروژه از  تکنولوژي هاي روز دنیا استفاده 
مي شود و رویه بتني را جایگزین روکش آس��فالتي قرار داده ایم و تونل هاي 
طویل که ممکن است در آنها آتش سوزي صورت بگیرد، داراي سقف کاذب 
هس��تند که در آنها مکنده هاي قوي هوا کار گذاشته ش��ده تا دود ناشي از 
آتش س��وزي را به خارج از تونل انتقال دهند. همچنین بین تونل هاي بلند 
ارتباط برقرار شده تا در صورت سانحه خودروها و مسافران بتوانند مسیر را دور 
بزنند. وي با بیان اینکه این پروژه پیچیده و سخت تماماً توسط پیمانکاران، 
مشاوران و نیروهاي ایراني در حال اجرا است، تصریح کرد: پیمانکاران منطقه 
دو انتخاب شده اند و چند ماه است که مشغول کار هستند. در منطقه سه نیز 
به لحاظ تأمین مالي واجرا  مناقصه بین المللي گذاشته مي شود، در صورتي 
که پیمانکاران خارجي مناقصه را برنده شوند، شرط ما براي آنها انجام کارهاي 
اجرایي توسط پیمانکاران ایراني است. رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان 
با تأکید بر اینکه امیدواریم طي ماه هاي آینده منطقه یك آزادراه با کیفیت و 
ایمني خوب زیر عبور و مرور قرار بگیرد، خاطر نشان کرد: اقدامات تأسیساتي 
و روشنایي منطقه یك آغاز شده و تا چند ماه آینده تمام مي شود، همچنین 

منطقه دو نیز تا نیمه سال 99 به بهره برداري مي رسد. 
..............................................................................................................................

 سقف مجاز افزايش قیمت خودرو
9/۶ درصد است

وزیر صنعت، معدن و تج�ارت اعالم کرد: خودروس�ازان مجاز به 
افزایش بیش از 9/۶ درصدي قیمت خودروهاي داخلي نیس�تند. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداري از مردم 
خواست تخلفات خودروس��ازان را در زمینه افزایش قیمت ها گزارش 
کنند و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مأموریت 

داد تا گزارش ها را بررسي و با تخلف احتمالي برخورد کند. 
شریعتمداري پیش از این، افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان 
عوامل اجتناب ناپذیر گراني خودروهاي داخلي و خارجي اعالم کرده بود. 
به گفته این مقام مسئول، شوراي حقوق و دس��تمزد، افزایش حداقلي 
دستمزدها را اعالم کرده که بر صنعت خودروسازي تأثیرگذار خواهد بود. 
وي بیان داشت: ممکن است نیاز پیدا کنیم تا با افزایش بهره وري از افزایش 
بي رویه قیمت ها جلوگیري کنیم. شریعتمداري در عین حال تأکید کرد: 
آن دس��ته از خودروها که کمت��ر از 45 میلیون تومان قیم��ت دارند، از 
ش��یوه هاي قیمتگذاري ش��وراي رقابت تبعیت مي کنند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بیان داشت: خودروهاي داخلي باالي 45 میلیون تومان 
نیز که البته از سوي عامه مردم مورد اس��تفاده قرار نمي گیرند، از سوي 
خودروسازان و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

از حیث شیوه قیمتگذاري مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 
..............................................................................................................................

 نرخ تورم ۳ ماه آينده صعودي 
خواهد بود

معاون پژوهش�کده آمار عنوان کرد که روند نرخ تورم در ماه هاي 
اردیبهش�ت، خ�رداد و تیر س�ال جاري   صع�ودي خواه�د بود. 
ایوب فرامرزي در گفت وگو با رادیو ضمن اشاره به نرخ تورم 8/1 درصدي 
فروردین ماه سال جاري از سوي مرکز آمار ایران افزود: نرخ اعالمي این 
مرکز تنها مربوط به تغییرات شاخص قیمت کاال ها و خدمات مصرفي 
خانوار است. وي همچنین اظهار داشت: از ش��اخص مزبور در ادبیات 
اقتصادي دنیا به عنوان نرخ تورم یاد مي شود در حالي که تورم مفهومي 
گسترده تر و وس��یع تري از این شاخص اس��ت؛ چراکه خیلي از کاال ها 

مصرفي نبوده، ولي در محاسبات تورم مورد توجه قرار مي گیرد. 
معاون آمار هاي اقتصادي پژوهشکده آمار گفت: بسیاري از کشور هاي 
جهان از ش��اخص قیمت کاال ه��ا و خدمات مصرفي خان��وار به عنوان 
نماینده اي از تورم اس��تفاده مي کنن��د. وي در ادامه ضمن اش��اره به 
اجزاي تش��کیل دهنده تورم 8/1درصدي فروردین ماه سال جاري در 
کشور افزود: مجموع سبد مصرفي خانوار دو جزء عمده و اساسي دارد. 
فرامرزي تصریح کرد: جزء اول ش��امل کاال هاي خوراکي، آشامیدني و 
دخانیات و جزء دوم مشمول کاال هاي غیر خوراکي و خدمات است. وي 
همچنین گفت: جزء اول و دوم س��بد مصرفي خانوار در فروردین ماه 
امسال به ترتیب 11/4 و 9/6 درصد رشد داشته است. معاون پژوهشکده 
آمار افزود: آمار و ارقام موجود نشان مي دهد، عامل اصلي رشد نرخ تورم 
در نخستین ماه سال جاري کاال هاي خوراکي، آشامیدني و دخانیات 
بوده است. وي همچنین گفت: روند نرخ تورم در ماه هاي اردیبهشت، 

خرداد و تیر سال جاري صعودي خواهد بود.
..............................................................................................................................

  حجم خريد نفت ژاپن از ايران
تغییر نمي کند

یک مقام پاالیش�گاه ایدمیتس�و گفت: خرید نفت این پاالیشگاه 
از ایران بس�یار ان�دك اس�ت و خ�روج امری�کا از برج�ام تأثیر 
مهم�ي بر ثب�ات خرید نف�ت این ش�رکت از ای�ران نمي گ�ذارد. 
به گزارش رویترز، یك مقام رسمي پاالیشگاه ژاپني ایدمیتسو کوسان 
مي گویند خرید نفتش از ایران بس��یار اندک و کمتر از یك درصد کل 

خرید نفت این پاالیشگاه است. 
نوریاکي ساکاي، مدیرکل ایدمیتسو به خبرنگاران گفت: خروج امریکا از 
برجام تأثیر مهمي بر ثبات خرید نفت این شرکت از ایران نمي گذارد. 

شرکت ایدمیتسو، دومین پاالیشگاه بزرگ ژاپن به لحاظ فروش است و 
سه پاالیشگاه با ظرفیت 500 هزار بشکه در روز دارد.

وزیر نفت بار دیگر در خصوص کرسنت گزارش مي دهد

عامل محکومیت ايران در کرسنت کیست؟

اس�تیضاح زنگنه به خاطر پرونده کرسنت... 
گویي ماجراي کرسنت تمامي ندارد. پروژه اي 
که بارها زنگنه را به مجلس کشانده اما به نظر 
مي رسد که حضور این بار زنگنه در مجلس از 
دفعات پیش متفاوت تر باش�د، چراکه این بار 
موضوع پرسش نمایندگان نه تخلفات پرونده 
کرسنت، بلکه محکومیت سنگیني است که 
لغو این قرارداد بر دوش کشور گذاشته است. 
بر این اس��اس، روز گذش��ته بود که طرح استیضاح 
زنگنه با 15 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد 
و ابوالفضل ابوترابي عضو کمیسیون حقوقي و قضایي 
مجل��س، علت این اس��تیضاح را خب��ر محکومیت 
18 میلیارد دالري ایران در پرونده کرسنت دانست. 
اشاره ابوترابي به نطق محسن کوهکن، نماینده مردم 
لنجان در مجلس شوراي اسالمي بود که در جلسه 
23 اردیبهشت مجلس مدعي محکومیت 18 میلیارد 
دالري ایران در پرونده کرسنت شد و گفت که »ملت 
ایران! بدانید که رفتار گذش��ته و فعل��ي وزیر نفت 
باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 
18 میلیارد دالر محکوم ش��دیم که البته ما در این 
رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد. « درس��ت 
یك روز پس از این اظهار نظر بود که اداره کل روابط 
عمومي وزارت نفت با تکذیب این موضوع مدعي شد 
که »پرونده قرارداد کرس��نت هم اکنون در مراحل 

پایاني داوري قرار دارد و تاکنون هیچ حکمي درباره 
این پرونده صادر نشده است و از این رو محکومیت 
ایران در ای��ن پرونده صحت ن��دارد و به طریق اولي 
ارقامي نی��ز که به عنوان جریمه ایران مطرح ش��ده 
است مورد تأیید نیس��ت. « اما وزارت نفت در حالي 
موضوع محکومیت 18 میلیارد دالري ایران را تکذیب 
مي کند که نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در 
خرداد  سال 93، اولین کسي بود که موضوع جریمه 
18 میلیارد دالري ایران در پرونده کرسنت را مطرح 
کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند 
ده باره این رقم از سوي وزارت نفت در طي سال هاي 
اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتي محور طرح 

استیضاح وزیر نفت شده است. 
    واقعیت چیست؟

قرارداد کرسنت یك قرارداد جنجالي است که بین 
شرکت اماراتي کرسنت با شرکت ملي نفت ایران در 
سال 2001 )1381( امضا شد و بر اساس مفاد این 
قرارداد، با س��اخت خط لوله  اي از میدان سلمان به 
امارات، مقرر شد گاز میدان گازي سلمان به میزان 
500 میلیون ف��وت مکعب در روز به این ش��رکت 
فروخته ش��ود ، اما مش��کالت این قرارداد از لحاظ 
قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت گذاري 
گاز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار 
دیگر بر سر قراردادي جدید مذاکره کنند. در حین 

این مذاکرات بود که شرکت اماراتي کرسنت از ایران 
به دادگاه بین المللي الهه شکایت کرد و پرونده پس 
از اتفاقات عجیب و غریبي که در مس��یر بررسي به 
وقوع پیوست، وارد مرحله اعالم رأي شد. در همین 
حال چندي پیش همزمان با اوج گرفتن ش��ایعات 
در خصوص محکومیت ایران در پرونده کرس��نت، 
علي کاردر، رئیس ش��رکت ملي گاز با تکذیب خبر 
تحوی��ل رایگان گاز می��دان س��لمان بابت جریمه 
قرارداد کرسنت به این ش��رکت اماراتي گفت: ما به 
کرسنت رسماً اعالم کردیم ایران توانایي ارسال گاز 
را به این شرکت دارد. اما یك منبع آگاه در خصوص 
نتیجه شکایت کرس��نت از ایران به خبرنگار جوان 
گفت ک��ه محکومیت ایران در اله��ه تقریباً قطعي 
شده و ایران ناچار اس��ت مبلغ جریمه را که بسیار 
کمتر از 18 میلیارد دالر است به این شرکت اماراتي 
بپردازد. وي سپس ادامه داد که گویا قرار است، گاز 
از طریق پارس جنوبي در اختیار امارات قرار بگیرد. 
او همچنین ادامه داد که محکومیت ایران در الهه 
به این معنا است که از این پس مبناي قراردادهاي 
گازي ایران بر اساس قرارداد کرسنت خواهد بود که 

قطعاً زیان زیادي به کشور وارد خواهد کرد. 
   وزارت زنگن�ه، ورق را ب�ه نفع کرس�نت 

برگرداند
در همین ارتباط هدای��ت اهلل خادمي، نایب رئیس 

کمیس��یون انرژي در گفت و گ��وي اختصاصي با 
روزنامه جوان با بیان اینکه، حضور وزیر نفت و برخي 
مدیران وي در مسند کار در دولت یازدهم باعث شد 
در این پرونده همه چیز به ضرر ایران شود، گفت: 
طرف کرسنتي با استناد به این موضوع، دفاع ایران 
مبني بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سؤال برد و 
بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت. 

خادمي س��پس ادام��ه داد: وزارت نف��ت همواره 
مي گوید منتقدان نباید با ارائ��ه آمارهاي جریمه 
به کرس��نت کمك کنند، ولي سؤال اینجاست در 
روزهایي که دادگاه در مراحل نهایي تصمیم گیري 
قرار داشت، چرا مدیرعامل شرکت ملي نفت به طور 
ویژه از کرسنت دفاع مي کند و به رسانه ها مي گوید 
در این پرونده ایران مقصر اس��ت؟ آیا منتقدان به 
کرسنت کمك کرده اند یا وزارت نفت که در روزهاي 

دادگاه به سود کرسنت وارد شد؟
نایب رئیس کمیسیون انرژي همچنین با اشاره به 
اجرایي نش��دن احکام دادگاه برخي مدیران نفت 
گفت: یك انتقاد هم به قوه قضائیه وارد اس��ت که 
چرا احکام قضایي صادر ش��ده ب��راي محکومان 
داخلي را ابالغ نکرد و موجب ش��د ایران در دادگاه 
محکوم ش��ود. خبر محکومیت 18 میلیارد دالري 
ایران هم براي نخستین بار توس��ط وزراي دولت 

یازدهم اعالم شد. 
خادمي با انتقاد از قرارداد کرسنت گفت: وزارت نفت 
سعي دارد با ارائه آمارهاي اشتباه و عجیب، خود را از 
قصورات تبرئه کند، مثالً مي گوید دولت قبل قرارداد 
را فسخ کرد در حالي که این یك دروغ بزرگ است، 
قرارداد کرسنت هیچگاه از سوي ایران فسخ نشد بلکه 
این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملي 
نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده 
و به الهه شکایت کند. او ادامه داد: شکایت کرسنت 
به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود 
عمل نکرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان باید 
در سال 84 در اختیار این شرکت قرار مي گرفت ولي 
توسعه این میدان در دولت اصالحات تنها 50 درصد 
پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر در این 
باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان 
سلمان را به موقع انجام دهد. خادمي با اشاره به فرار 
به جلوهاي وزارت نفت در این باره گفت: متأسفانه 
حاکمان امروز نفت، طوري جلوه مي دهند که گویا 
همه تصمیمات آنها به سود کشور بوده و دولت هاي 
دیگر اشتباه کرده اند. آقاي زنگنه و تیم وي باید به 
سؤاالت بسیاري پاسخ دهند و بگویند چرا بر خالف 

منافع ملي و قانون عمل کرده اند. 
خادم��ي در پایان خاطرنش��ان ک��رد: خبرهاي 
ناخوشایندي از این پرونده و نقش دالل هاي نام 
آش��ناي نفتي که در امارات پایگاه دارند، شنیده 
مي شود. امیدواریم وزارت نفت این بار هم برخالف 

منافع ملي عمل نکند.

جعفر   تكبيري
   گزارش   یک

گروه خودروسازي سایپا روز گذشته پیش فروش 
خودروهاي سیتروئن c3 خود را آغاز کرد، اما در 
زمان آغاز به کار و ورود به س�ایت مانند تمامي 
پیش فروش هاي قبلي س�ایت بسته شد و پس 
از گذشت یک س�اعت که مجدد ارتباط برقرار 
ش�د، متقاضیان با جمله پیش ف�روش به اتمام 
رسیده، مواجه شدند. این در حالي است که در 
کمتر از پنج س�اعت پس از اتم�ام پیش فروش 
حواله همین خ�ودرو از س�وي دالالن حدود 1۰ 
میلیون تومان مورد خرید و فروش قرار گرفت. 
 س��نت دیرینه پیش فروش خ��ودرو از زمان برهم 
خوردن موازنه بین عرضه و تقاضا پایه گذاري شد. 
پس از آن خودروسازان بخشي از تأمین مالي خود 
را با جیب خریداران انجام مي دهند، اما سال هاست 
که این س��نت با حواش��ي مختلفي همراه است. از 
دسترس��ي نمایندگان خودروس��ازان به اطالعات 
قیمت و زمان قب��ل از آغاز پیش ف��روش گرفته تا 
بازار سیاه حواله ها بعد از پیش فروش خودروها. چرا 
مردم عادي نمي توانند خودرو پیش خرید کنند؟ این 
سؤال سال هاست که بي پاسخ مانده و خودروسازان 
و دستگاه هاي نظارتي از جمله شوراي رقابت هنوز 

نتوانسته اند پاسخ قانع کننده اي ارائه دهند. 
  داستان تکراري مش�کالت سایت فروش 

اینترنتي... 
س��ایت فروش اینترنتي ش��رکت هاي خودروساز 
هم��واره در زمان پیش ف��روش و هج��وم کاربران 
دچار مشکل بوده و هس��ت، در خصوص سیتروئن 
c3 نیز همین اتفاق افتاده اس��ت. درست در اولین 
ساعات آغاز پیش فروش، ورود به وب سایت فروش 
اینترنتي با مش��کل کندي و قطعي و در دسترس 
نبودن س��رور مواجه بود به طوري که به مدت یك 
ساعت، سایت از دسترس خارج شد و پس از گذشت 

یك س��اعت پیش فروش هم به اتمام رس��یده بود. 
اکنون این سؤال مطرح است که در این یك ساعت 
که سایت از دس��ترس متقاضیان عادي خارج شده 
بود، چه کساني به سایت دسترسي داشتند و تمام 
خودروهاي پیش فروشي را خریداري کردند؟  معموالً 
خودروسازان علت این اخالل را هجوم چندمیلیوني 
کاربران به سایت فروش عنوان مي کنند، هجومي که 
هر وب سایتي را دچار مشکل مي کند، اما این توجیه 
مناس��بي براي عدم اتخاذ تمهیدات الزم در پهناي 
باند و سرور سایتي که هرازچندگاهي محل مراجعه 

مشتریان است، نیست.
   سوءمدیریت یا عدم تمایل به موفقیت 

کاربر؟!
 کارشناسان  آي تي معتقدند، این ادعا کاماًل درست 
اس��ت. یکي از خطراتي ک��ه هر س��ایتي را تهدید 
مي کند، هجوم ناگهاني چندمیلی��ون کاربر به آن 

و پر شدن ظرفیت پهناي باند و ناتواني سرور است. 
این موضوع اما درباره سایت پیش فروش خودرو یا 
سایت هاي دیگري همانند بانك ها و بیمارستان ها 
که آمار باالیي از مخاطب و مشتري را دارند، صدق 
نمي کند و اگر چنین اتفاقي روي دهد تنها دو علت 

مي توان براي آن در نظر گرفت. 
به گفته این کارشناس��ان، علت نخست آن است 
که واحد فن��اوري اطالعات ای��ن بنگاه ها توقع و 
پیش بیني این اس��تقبال از طرح ه��ا و پروژه هاي 
پیش فروش خودرو را نداشته و در عمل انجام شده 
قرار گرفته اند که این تفکر نش��ان از سوءمدیریت 
آنها دارد و علت دوم را در عدم تمایل براي موفقیت 
کاربران در ثبت نام مي ت��وان تصور کرد به طوري 
که در برخي موارد مش��اهده شده که آي پي هاي 
مشخصي براي ورود سریع به سایت خرید تعریف و 
در اختیار افرادي خاص قرار مي گیرد. به طور مثال 

چندین نماینده مش��خص اجازه ورود به سایت را 
در مقاطع زماني خاص دارند، اما در همین مقطع 
زماني س��ایر کاربران براي ورود به سایت با پیغام 
خطا مواجه مي شوند. ظاهراً در مورد پیش فروش 
این خودروي گروه خودروسازي سایپا عامل دوم 
دخالت داش��ته، زیرا خودرویي که در ساعت 11 
صبح با قیمت 60 میلیون تومان پیش فروش شد، 
البته به تعداد معدود و خاص، پس از چند ساعت 
همین حواله ها مورد خرید و فروش قرار گرفت، آن 

هم با قیمت 70 میلیون تومان! 
 به عبارت دیگر افراد خاص و نمایندگي هاي سایپا 
که در مدت یك ساعت موفق به خرید تعداد باالیي 
س��یتروئن c30  شده اند در س��اعت 4 بعدازظهر با 
10 میلیون تومان س��ود، همین حواله ها را عرضه 
کردند و سود بردند. به گفته مخاطبان جوان، خبر 
پیش فروش در روزهاي گذش��ته از سوي سایپا به 
خوبي اطالع رس��اني نش��ده بود و برخالف گذشته 
پیش فروش در سایت اصلي این شرکت نبوده و در 
سایت سیتروئن سایپا عرضه شده و در آگهي هاي 
اعالمي نیز به این مورد اشاره اي نشده بود و همین 
موضوع عامل سردرگمي متقاضیان این خودرو بود. 
از آنجا که بعد از هر پیش فروش��ي بازار سیاهي 
به نام حواله فروشي نیز ش��کل مي گیرد و اغلب 
روزنامه ها و سایت هاي خرید و فروش خودرو نیز 
به بزرگي این بازار دامن مي زنند، باید از نهادهاي 
ناظر و شرکت هاي خودروساز این سؤال را پرسید 
که آیا راه��کاري براي مقابله با این داللي س��یاه 
وجود ندارد؟ آیا ش��وراي رقابت به جاي دخالت 
در قیمت گذاري خودرو نمي تواند بر نحوه عرضه 
)پیش ف��روش( و تولی��د خودرو نظ��ارت کند تا 
شرکت هاي خودروس��از خارج از اصول و قواعد 

قانوني اقدامي انجام ندهند؟

ابهام در پیش فروش سیتروئن C3 سایپا 

در کمتر از ۵ ساعت حواله خودرو ۱۰ ميليون تومان در بازار خريد و فروش شد

مشاور وزیر صنعت ،  معدن و تجارت در امور بین الملل از هدفگذاری 
یک میلیارد دالری تبادالت تجاری بین ای�ران - قطر خبر داد. 
به گزارش وزارت صنعت، محمد رضا فیاض در زمینه دستاوردهای 
کمیس��یون مش��ترک ایران و قطر با بیان اینکه سال گذشته حجم 
روابط تجاری دو کش��ور 320 میلیون دالر بود، افزود : کمیس��یون 
مشترک ایران و قطر بعد از 12 سال توقف در دو روز کاری به ریاست 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوحه قطر برگزار شد و توافقنامه این 
کمیسیون به امضای دو وزیر رس��ید. وی تصریح کرد : هیئت ایرانی 
در این کمیسیون شامل 40 نفر از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
و 40 نفر از بخش دولتی بود و در خصوص مسائل اقتصادی و تجاری 

گفت وگو شد ، گرچه حجم روابط تجاری دو کشور رشد خوبی داشته، 
ولی راضی کننده نبود و بعد از هدفگذاری جهش سه برابری ، جهش 
باالتری را نیز هدفگ��ذاری کردیم. فیاض یاد آور ش��د : درکنار این 
تصمیمات بنا شد کمیته ویژه ای نقشه راهبرد پنج ساله ایران و قطر را 

طراحی کند که این هم جزو دستاوردهای اجالس است. 
به گفته وی تسهیل ورود تجار ایرانی ، تس��هیل صدور روادید برای 
هر دو طرف، بحث و گفت وگو در خصوص مسائل اقتصادی تجاری 
بانکی ، سرمایه گذاری های متقابل، حمل ونقل و ارتباطات تکنولوژی ، 
مناطق آزاد ، کشاورزی و محیط زیست ، انرژی، صنعت ، نفت و گاز و 
پتروشیمی گردشگری و گردشگری سالمت حوزه  هایی بود که در این 

اجالس در خصوص آنها بحث و گفت وگو و تصمیمات خوبی گرفته 
شد. فیاض افزود : نمایندگان دو طرف همچنین در مورد کشاورزی، 
شیالت، صادرات محصوالت کشاوزی و دامداری گفت وگو و توافق 
کردند. رئیس هیئت کارشناسی اعزامی ایران به کمیسیون مشترک 
ایران و قطر ادامه داد: درخصوص تبادل خدمات فنی و مهندسی 
از ایران به قطر و سرمایه گذاری در صنعت و معدن و صنایع معدنی 
نیز بحث و تبادل نظر شد. فیاض در ادامه از امضای اسناد فی مابین 
در خصوص استاندارد متقابل دو کشور در آینده نزدیك خبر داد 
و افزود : بعد از 12 سال توقف برگزاری این کمیسیون گام مناسبی 

برای ساماندهی روابط دو کشور بود.

هدفگذاری برای تجارت يک ميليارد دالری ايران و قطر      تجارت

بهناز   قاسمی
   گزارش   2


