
در پي افزايش آشفتگي هاي بازار سيمان و 
بهانه جويي سيماني ها و دالالن براي افزايش 
قيمت، بازار وعده وعيد هاي دولتي ها براي 
حل چهار روزه مش�كل س�يمان داغ شده 
است. اين در حالي اس�ت كه گراني قيمت 
سيمان، ارتباطي به بورس، قطع برق، رشد 
نرخ پاكت س�يمان و مواداوليه ندارد، بلكه 
هلدينگ هاي بزرگ سيماني، در جلساتي 
كه با صنف خود داش�ته اند، براي رشد نرخ 
س�يمان به توافق رس�يده اند و براس�اس 
همان توافقات قيمت ها را گ�ران كرده اند. 
نابساماني بازار سيمان و عرضه اين محصول با 
نرخ هاي نجومي باعث شده تا اين روزها جلسات 
سيماني بين مسئوالن دولتي و مجلس بيش از 
گذشته برگزار ش��ود. در اين راستا روزگذشته 
جلسه اي در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و نيرو 
برگزار شد و وضعيت عرضه و تقاضاي سيمان و 

قيمت اين محصول مورد بررسي قرار گرفت. 
همزمان با اي��ن جلس��ات، توليدكنندگان و 
هلدينگ هاي بزرگ سيماني نيز در جلساتي 
با اعضاي صنف خ��ود برس��ر افزايش قيمت 
سيمان توافق كردند. خبر هاي رسيده حاكي 
از آن اس��ت كه در كمتر از ۴۸ س��اعت آينده 
دولت به نرخ ه��اي جديد ت��ن داده و تمامي 
وعده ها به فراموشي س��پرده مي شود. به اين 
ترتيب سيماني ها نيز قيمت هايشان را پيش 
از شروع به كار دولت جديد با مصوبه دولت به 

ثبت مي رسانند. 
   ۱۶ سوداگر در بازار سيمان 

روح اله عباس پور، سخنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با بيان اينكه دستور كار نشست 
كميسيون صنايع، بررسي داليل گراني سيمان 
و فوالد در بازار بود، در گفت وگو با فارس گفت: 
نابساماني فعلي بازار سيمان مربوط به ۱۶نفر 
اس��ت، اين افراد س��يمان را به صورت عمده 
خريداري ك��رده و آن را انب��ار مي كنند و پس 
از به چالش كشيدن بازار، سيمان دپو شده را 
مي فروشند؛ يعني دليل اصلي افزايش قيمت 
را مي توان مربوط به فعاليت سوداگران دانست. 
وي افزود: قطعي مكرر برق در س��طح كشور، 
توليد واحدهاي صنعتي به ويژه فوالد و سيمان 

را با چالش روبه رو كرده است. 
   وع�ده وزير نيرو براي حل مش�كل تا 

4 روز ديگر
عباس پور اف��زود: هر چند بخش��ي از كاهش 
توليد س��يمان و افزايش قيمت اين محصول 
ناش��ي از قطعي هاي برق بوده، اما واقعيت اين 
اس��ت كه دليل گراني س��يمان به قطعي برق 
خالصه نمي ش��ود. طبق گفته  رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان مصالح س��اختماني، هر پاكت 
سيمان با قيمت 22هزار تومان براي توليدكننده 
صرفه اقتصادي دارد، اين در حالي است كه در 
بازار شاهد قيمت هاي باالتر از ۱۰۰هزار تومان 
هستيم. وي افزود: وزير نيرو وعده داد تا چهار 

روز آينده و باگذش��تن از پيك گرما، تنش ها 
پشت سر گذاشته شود. به گفته وي، مقرر شد 
براي جبران خسارت هاي وارد شده به واحدهاي 
توليدي پس از عادي شدن شرايط، برق با تعرفه 
صفر در اختيار اين واحد قرار گيرد تا ضرر و زيان 

آنها نيز جبران شود. 
   مغايرت هزينه توليد سيمان با عرضه به 

قيمت هاي جهاني
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس 
نيز در اين باره گفت: نظارت نكردن مستمر و 
سامانه محور برتوليدكنندگان و توزيع كنندگان 
مصالح ساختماني باعث شده با هر اتفاقي شاهد 
افزايش قيمت نهاده هاي س��اختماني باشيم. 
وي افزود: از زماني كه سيمان وارد بورس شد، 
شاهد افزايش سرسام آور قيمت آن هستيم، در 
حالي كه عرضه كاال در بورس با ايجاد قيمت 
رقابتي بايد موجب ثبات بيش��تر قيمت   شود. 
وي تصريح كرد: بس��ياري از توليدكنندگان 
س��يمان به صراحت اعالم كردن��د كه قيمت 
اين نهاده س��اختماني بايد مطاب��ق با قيمت 
جهاني باش��د. تمام اين كارخانه ه��ا از منابع 
درون كشور، نيروي كار داخلي و يارانه سوخت 
و انرژي اس��تفاده مي كنند، اما درصدد عرضه 
آن به قيمت جهاني و بين المللي هس��تند كه 
اين امر ناش��ي از بي توجهي متوليان از جمله 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و نيز ضعف 

دستگاه هاي نظارتي است. 

   قطع برق؛ بهانه اي براي افزايش قيمت
شاكري اظهار داشت: متأسفانه دولت در روزهاي 
گذشته به صورت غيركارشناسي اقدام به قطع 
برق صنايع از جمله كارخانه هاي سيمان كرد، 
هرچند كه بعد از چند روز با اعالم وزارت نيرو 
به اين كارخانه ها اجازه فعاليت شبانه داده شد، 
اما همين قطع برق چند روزه باعث بروز اخالل 
شديدي در توليد و عرضه سيمان شد، به نحوي 
كه كارخانه هاي سيمان در اقدامي عجيب در 
اولين روز، تمام محص��والت خود حتي همان 
بخش ثبت سفارش ش��ده و موجود در انبار را 
با قيمت بسيار باالتر عرضه كردند. در واقع اين 
افزايش قيمت پس از چند روز كاهش توليد رخ 

نداده، بلكه دقيقاً در همان ابتدا انجام شد. 
وي اظهار داش��ت: در افزايش قيمت سيمان، 
توليدكنندگان نيز دخيل بودند، چراكه با ايجاد 
جو رواني ناش��ي از كمبود مصالح ساختماني 
اقدام به اي��ن كار كردند. از طرفي، واس��طه ها 
و دالل ها نيز ديگر حاضر نبودند س��يمان  را با 
همان قيمت قبل از قطع��ي برق عرضه كنند. 
اين عوامل موجب ش��د قيمت سيمان يكباره 
به بيش از 7۰ت��ا ۸۰ هزار توم��ان و در برخي 
موارد به بيش از ۱۰۰هزار تومان افزايش پيدا 
كند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: بي ترديد 
سود افزايش قيمت مصالح ساختماني به جيب 
مافياي داللي و واسطه ها رفته، البته كه بخشي 

از آن نيز به توليدكنندگان مي رسد. 

وي با بي��ان اينكه افزايش قيم��ت نهاده هاي 
س��اختماني موجب توقف اج��راي پروژه هاي 
عمراني مي شود، گفت: افزايش قيمت سيمان، 
ساخت و ساز را تحت تأثير قرار مي دهد به نحوي 
كه ديگر ادامه فعاليت پروژه هاي عمراني براي 
سازندگان صرفه اقتصادي نداشته و نيمه كاره 
رها مي شود كه دود ناشي از آن به چشم مردم به 

ويژه كارگران روز ُمزد مي رود. 
   وعده ارزاني سيمان 

عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
و اسالمي، وزير راه و مسكن و شهرسازي نيز بعد از 
اوج گرفتن قيمت سيمان به فكر برگزاري جلسه 
افتادند تا شايد بتوانند قيمت ها را كنترل كنند. آنها 
بورس كاال را مقصر گراني معرفي كردند و وعده 
دادند با آسيب شناسي واقعي و رصد روزانه ميزان 
توليد و موجودي سيمان در كشور، قيمت ها در 
مدت چهار روز آينده به ثبات مي رسد. البته منظور 
وزراي دولت كاهش قيمت ها بود، اما آنچه كه از 
جلسات هلدينگ هاي سيماني منتشر شده، در 
پشت پرده در حال رايزني هايی هستند تا در چهار 
روز آينده، مجوز افزايش قيمت سيمان را رسماً از 
دولت تدبير كسب كنند. سيماني ها كه در سال 
جاري چهار بار قيمت سيمان را گران كرده اند، 
قطعي برق بهترين بهانه بود تا در روزهاي پاياني 
عمر دولت قيمت هاي جديد را با مجوز دولت به 

ثبت برسانند. 
   دست رد به درخواست وزير صنعت

 به رغ��م اظه��ارات اخي��ر وزير صم��ت و راه 
و شهرس��ازي و محكوم كردن ب��ورس كاال در 
افزايش قيمت س��يمان و درخواس��ت توقف 
عرضه اين محصول در بورس، بورس كاال طي 
ابالغيه اي پاسخ منفي به درخواست دولتي ها 
زد و اعالم كرد: سيمان از امروز با پيش دريافت 
۱۰۰درصدي در بورس كاال عرضه مي شود. اين 
موضوع به شركت هاي كارگزاري ابالغ شده و تا 

اطالع ثانوي قابل اجراست. 
فرهاد رحماني، معاون دفتر صنايع غير فلزي 
وزارت صنعت در اي��ن مورد گفته ب��ود: وزير 
صنعت مخال��ف عرض��ه س��يمان در بورس 
كاالست، زيرا معتقد است س��از و كار اين كار 
فراهم نشده اس��ت؛ از جمله اينكه موجودي 
كافي، خريدار، مصرف كننده خرد و پروژه هاي 
ملي بايد مدنظر قرار مي گرفت، البته به نظر من 
بخشي از افزايش قيمت سيمان به دليل عرضه 

در بورس كاالست. 
به گفته وي، دول��ت يارانه ان��رژي به صنعت 
س��يمان مي دهد ت��ا اين محصول ب��ا قيمت 
مناسب به دست مردم برسد. قيمت تمام شده 
هر تن سيمان ۱9۰ تا 2۴۰ هزار تومان برآورد 
شده كه با توجه به س��ود 3۰ درصدي قيمت 
سيمان محاسبه شده و هر تن سيمان فله اي 
3۰۸هزار تومان و س��يمان پاكتي ۴3۰هزار 
تومان برآورد شده است و به واحدهاي توليد 
سيمان اعالم كرده اند كه بر اساس اين قيمت 

عرضه كنند. 

به گفته گمرك، بانك مركزي براي واردات رسمي ماينرهاي 
اس�تخراج رمزارز از س�ال 99تاكنون ۱۱ميليون دالر براي 
متقاضيان تأمين ارز كرده اس�ت. مجري تأمين برق مراكز 
استخراج رمز ارز معتقد است، روزانه ٢٠ميلياردتومان رمز 
ارزهاي غيرمجاز به اقتصاد كش�ور آس�يب وارد مي كنند 
كه بايد به س�رعت فعاالن اين حوزه تعيين تكليف شوند. 
به گزارش فارس، با افزايش موج گرماي هوا، تعادل توليد و مصرف 
برق در كشور به هم خورده اس��ت، تا جايي كه مسئوالن وزارت 
نيرو از ركورد مصرف ب��رق در اين ايام خبر مي دهند و به همين 
علت گاه و بي گاه ش��اهد قطعي برق در مناطق مختلف كشور 
هستيم كه برخي افراد يكي از داليل آن را مصرف برق ماينرها 

عنوان مي كنند. 
با ورود دس��تگاه هاي اس��تخراج رمزارز به عن��وان يك مهمان 
ناخوانده در سال هاي اخير حاال برخي كارشناسان قصور قطعي 
برق را گردن اين ماينرها مي اندازند ك��ه مصرف برق را باال برده 
است. در حال حاضر ماينرهاي مجاز و غيرمجاز يكي از متهمان 
اصلي قطعي برق در كشور هستند، اما عده اي معتقدند كه علت 
خاموشي هاي اخير ماينرها نيستند و مشكل جاي ديگري است. 
علي بخشي، رئيس هيئت مديره سنديكاي صنعت برق در اين باره 
مي گويد: »اينكه گفته مي شود رمزارزها عامل خاموشي هستند، 
نادرست است و نمي توان گفت كه تنها اين بخش عامل خاموشي 
بوده و در واقع عامل اين اس��ت كه هميشه روي لبه مرز توليد و 
مصرف برق حركت مي كنيم و ورود يك بار اضافه به شبكه موجب 

برهم زدن تعادل شبكه مي شود.«
نكته اين است كه برق مصرفي ماينرهاي مجاز با تعرفه صادراتي 
محاس��به مي ش��ود و به گفته مجيدرضا حري��ري، رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و چين كل مجوز صادرشده براي سرمايه گذاري 
مجاز در حوزه استخراج رمز ارز 3۵۴مگاوات است. بنابراين اين 
ميزان مصرف برق نمي تواند در محاس��بات عامل خاموشي ها 
باشد، اما مسئله جايي جذاب مي شود كه ابوذر صالحي، روابط 
عمومي توانير ب��ا اذعان بر اينكه ماينره��اي مجاز عامل قطعي 
برق نيس��تند، به وجود ۸هزار ماينر غيرمجاز اش��اره كرده كه 
شبكه مصرف را با چالش مواجه و طبيعتاً امكان شناسايي آنها 

با دشواري همراه است. 

در راس��تاي اين نگراني های چند روزگذش��ته، محمد حس��ن 
متولي زاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير در مورد 
ورود دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز از چين به كشور به 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هشدار داده و خواستار تمهيدات 

سختگيرانه تر شده است. 
وي گفته است: »دولت چين در حال اعمال سياست هاي بسيار 
سختگيرانه جهت ممنوعيت استخراج رمزارزها در چين مي باشد 
و اين امر باع��ث خروج اكثري��ت قريب به اتفاق دس��تگاه هاي 
استخراج رمزارز از كشور مذكور خواهد شد كه بيش از ۵۰درصد 
ظرفيت استخراج رمزارزها در كل دنيا را به خود اختصاص داده 
اس��ت. از آنجا كه قيمت حامل هاي انرژي در اي��ران به صورت 
يارانه اي و ناچيز در مقايسه با قيمت هاي جهاني عرضه مي شود، 
احتمال ورود تعداد زيادي از دس��تگاه هاي مذك��ور از چين به 
كشورمان از طريق مبادي غيررسمي در هفته هاي پيش رو بسيار 

باال ارزيابي مي شود.«
با اين وج��ود، برخي ش��ركت ها ب��ا دريافت ثبت س��فارش از 
وزارت صمت و تأمين ارز نيماي��ي از بانك مركزي اقدام به ورود 
دستگاه هاي اس��تخراج رمزارز مي كنند كه ميزان ارز بري آنها 

قابل توجه است. 
مهرداد جمال ارونقي، معاون فن��ي گمرك ايران در گفت وگو با 
فارس با اشاره به واردات رسمي دستگاه هاي استخراج رمزارزها 
به كش��ور اظهار داشت: در حال حاضر دس��تگاه هاي استخراج 
رمزارز بدون هرگونه ممنوعيتي و حتي با دريافت ثبت سفارش 
از وزارت صمت و تأييد منش��أ ارز از سوي بانك مركزي، توسط 
بخش خصوصي به كشور وارد مي ش��ود. از ابتداي سال 99 كه 

به پيشنهاد گمرك، رديف تعرفه مذكور براي طبقه بندي كاال 
تعيين و مصوب ش��د، تاكنون حدود ۱۱ميلي��ون دالر ارز براي 

واردات ماينرها از كشور خارج شده است. 
معاون فني گم��رك با تأكيد بر اينكه اين دس��تگاه ها از مبادي 
رسمي كشور و پس از انجام تشريفات گمركي ترخيص مي شوند، 
گفت:  در اين مدت حدود ۱3هزار دستگاه ماينر استخراج رمزارز 
به وزن بيش از ۱۶۰تن به ارزش ريالي بيش از ۴۵ ميليارد تومان 
به كشور وارد شده و پس از انجام تش��ريفات گمركي ترخيص 

گرديده است. 
وي درباره اينكه ماينرها از كدام كشورها به كشور مي آيند، بيان 
داشت: عمده واردات اين دستگاه ها از كشور چين و امارات وارد 
گمركات فرودگاه امام خميني، پيام البرز و نيز گمرك ش��هيد 
رجايي بندرعباس شده  است. همچنين واردكنندگان دستگاه 
استخراج رمزارزها براي ترخيص، از حواله ارزي و برات استفاده 

كرده اند. 
   خسارت ٢٠ ميلياردي به اقتصاد كشور

مجري تأمين ب��رق مراكز اس��تخراج رم��ز ارز معتقد اس��ت: 
سودجوياني كه از دس��تگاه رمز ارز غيرمجاز جمع آوري شده از 
سوی وزارت نيرو اس��تفاده مي كردند، روزانه مبلغ 2۰ميليارد 
تومان از منابع كشور را به غارت مي برده اند تا بدون ايجاد هيچ گونه 
شغل و ارزش افزوده اي براي كشور و صرفاً با سوءاستفاده از يارانه 

حامل هاي انرژي به ثروت اندوزي بپردازند. 
خدادادي افزود: براساس قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق 
با تعرفه يارانه اي شامل انش��عاب برق خانگي، تجاري، صنعتي، 
كشاورزي و... براي استخراج رمزارزها در كشور غيرمجاز است. 
سودجويي غيرقانوني از محل يارانه ها نيز باعث تحميل هزينه هاي 
هنگفتي به اقتصاد كشور شده است كه از جمله آنها مي توان به 
دامن زدن به ركود صنايع و تعطيلي كارخانه ها و همچنين افزايش 

بيكاري و تورم اشاره كرد. 
مجري تأمين برق مراكز اس��تخراج رمز ارز ادامه داد: با توجه به 
اينكه براي توليد برق در نيروگاه هاي حرارتي كشور گاز طبيعي با 
قيمت يارانه اي به مصرف مي رسد، ميزان يارانه اي كه اين افراد، 
برخالف قانون از آن بهره مي بردند به حدود 2۰ ميليارد تومان 

در روز بالغ مي شد. 
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 16سوداگر 
در خاموشی برق ازسیمان طال ساختند!

برق رايگان دولت به واحدهای توليدی برای جبران خسارت قطعی برق

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,340توريستي ورفاهي آبادگران ايران
25,650510البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,5200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

23,600960كاشي  الوند
62-3,804داروسازي  امين 

1,660-39,140معدني  امالح  ايران 
36,9401,750آبسال 

1,83753بيمه آسيا
11,05070سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

70-8,490آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
4,93540سرمايه گذاري پرديس

38-1,323صنايع  آذرآب 
179-3,414سايپاآذين 
37,910670معادن  بافق 

23,4901,110مس  شهيدباهنر
104-4,100سرمايه گذاري بوعلي 

12,340330باما
8,060380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

920-27,210گروه  صنعتي  بارز
160-5,550بيمه دانا

69-2,171بهساز كاشانه تهران
66,1902,580بهنوش  ايران 

550-24,100فجر انرژي خليج فارس
1,80344سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

17,080280بين  المللي  محصوالت  پارس 
53,0902,520پتروشيمي بوعلي سينا

51,9801,680گروه صنعتي بوتان 
106-2,728بانك پارسيان 

15,36070بانك پاسارگاد
1,150-21,890پست بانك ايران

1,540-39,080گروه دارويي بركت
2,399114بين المللي توسعه ساختمان

100-7,860بيمه ما
220-10,700چرخشگر

18,810890كشت  و صنعت  چين  چين
26,6001,180معدني وصنعتي چادرملو

120-6,750سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
3,860-97,000كربن  ايران 

1,220-23,500داده پردازي ايران 
13,69010البرزدارو

120-12,800داروسازي زاگرس فارمد پارس
25,7901,220داروپخش  )هلدينگ 

26,1701,240شيمي  داروئي  داروپخش 
13,840340داروسازي  جابرابن حيان 

42,9502,040دارويي  لقمان 
182,5308,690معدني  دماوند

21,1301,000دوده  صنعتي  پارس 
30,6701,460داروسازي  اسوه 

800-24,000كارخانجات داروپخش 
130-25,190درخشان  تهران 

410-18,590سبحان دارو
22,030820داروسازي  سينا

300-15,910 گروه دارويي سبحان
20,180960سرمايه گذاري دارويي تامين

230-6,640داروسازي زهراوي 
6,1500تجارت الكترونيك پارسيان

550-33,150داروسازي  اكسير
1,810-34,540فوالد اميركبيركاشان

22,3900فوالد خراسان
15,890630فوالد خوزستان

20,540970فنرسازي زر
10,710220فوالد مباركه اصفهان

220-5,360فروسيليس  ايران 
430-29,760فرآوري موادمعدني ايران 

980-29,680غلتك سازان سپاهان
370-25,600فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

5,580260گروه صنايع بهشهرايران 
3,677175گلوكوزان 

13,040110سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
116-2,285قطعات  اتومبيل  ايران 

1,900-36,250قندهكمتان 
950-18,070شهد

1,640-31,310قند لرستان 
6,110-146,500گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

26,070330قند مرودشت 
3,020-59,730قند نيشابور

19,740940معدني و صنعتي گل گهر
109-2,667گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

130-8,000فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
30,3601,440گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

380-7,900گلتاش 
217-3,620حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,510حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

340-6,520حفاري شمال
1,060-20,320حمل ونقل توكا

9,080430داده گسترعصرنوين-هاي وب
20-16,270ايران ارقام 

8,400130سرمايه گذاري اعتبار ايران
6,050280سرمايه گذاري خوارزمي

17,400210كمك فنرايندامين 
320-6,250خدمات انفورماتيك 

9,11080بيمه پارسيان
9,540240گروه پتروشيمي س. ايرانيان

900-17,270ايران دارو
17,050-324,080صنايع جوشكاب يزد

84,8204,030پلي پروپيلن جم - جم پيلن
22,690670بورس كاالي ايران

2,450-46,730كابل  البرز
35,260540صنايع خاك چيني ايران 

19,170-364,280خوراك  دام  پارس 
6,870320فنرسازي خاور

2,7918كارخانجات توليدي شهيد قندي
128,8706,130پارس  خزر

30-9,530كاشي  وسراميك  حافظ 
980-24,600سيمان خوزستان

390-11,850الكتريك  خودرو شرق 
21,7201,030كيميدارو

18,740880سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
120-3,200بانك  كارآفرين 

41,4101,970صنعت غذايي كورش
510-75,900پتروشيمي خراسان

بهناز قاسمی
  گزارش یک

رمز ارزها روزانه ۲۰ميليارد تومان به كشور ضرر مي زند 
تا كنون ۱۱ميليون دالر صرف واردات رسمی ماينرها شده است

  گزارش 2

آمازون بیت كوین را نپذیرفت
سخنگوي شركت تجارت الكترونيك آمازون خبر پذيرش بيت كوين 
از س�وی اين ش�ركت به عنوان يك ش�يوه پرداخ�ت را رد كرد. 
به گزارش كوين دسك، آمازون گزارش روزنامه انگليسي مبني بر اينكه 
اين شركت قصد قبول بيت كوين به عنوان يك شيوه پرداخت را تا پايان 
سال جاري ميالدي دارد، رد كرده است. سخنگوي اين شركت بزرگ 
تجارت الكترونيك گفت: »به رغم عالقه ما به فضاي ارزهاي مجازي، اين 
گمانه پردازي كه شركت ما برنامه خاصي براي ارزهاي مجازي دارد، كاماًل 

نادرست است. ما بر نيازهاي مشتريانمان در آمازون تمركز داريم.«
خبر پذيرش بيت كوين از سوی شركت آمازون كه توسط يكي از روزنامه هاي 
انگليسي منتشر شده بود، باعث افزايش قيمت اين ارز مجازي شد. بيت كوين 
هفته گذشته تا زير 3۰ هزار دالر سقوط كرده بود.  با رد اين خبر از سوی شركت 

آمازون، بيت كوين دوباره كاهش قيمت داشت و 7/3 درصد پايين آمد. 
---------------------------------------------------

غول نفتی امریکا از عراق می رود 
آن  خواس�تار  ع�راق  نخس�ت وزير  الكاظم�ي،  مصطف�ي 
ش�د ك�ه پ�س از خ�روج اكس�ون موبي�ل از ع�راق، ي�ك 
ش�ركت امريكاي�ي ديگ�ر جايگزي�ن اي�ن غ�ول نفت�ي ش�ود. 
به گزارش ايس��نا، اكس��ون كه در س��ال 2۰۱9 به دنبال اج��راي پروژه 
۵3ميليارد دالري ب��راي افزايش توليد نفت عراق ب��ود، اكنون به دنبال 
فروش 32/7 درصد سهم خود در قرنه غربي۱ – يكي از بزرگ ترين ميادين 
نفتي عراق – است. كاظمي پس از گفت و گو با جو بايدن، رئيس جمهور 
امريكا به گروه كوچكي از خبرنگاران در واشنگتن گفت: اكسون موبيل 
در حال بررسي خروج از عراق به داليل مربوط به تصميمات و شيوه هاي 
مديريت داخلي بوده و خروجش ارتباطي با وضعيت عراق ندارد. هنگامي 
كه اكسون موبيل از عراق خارج شود، جانشين ديگري به جز يك شركت 
امريكايي را قبول نخواهيم كرد. با اين حال نخست وزير عراق مشخص نكرد 
كدام شركت هاي امريكايي ممكن است، عالقه مند به فعاليت در اين كشور 

باشند. شركت شورون هم در حال حاضر در عراق فعاليت دارد. 
احسان عبدالجبار، وزير نفت عراق در ماه مه اظهار كرده بود، اين كشور 
در حال بررسي خريد سهم اكسون در قرنه غربي از طريق شركت دولتي 
نفت بصره اس��ت. اكس��ون در تماس با رويترز در بيانيه اي اعالم كرد با 
شركت هاي چيني پتروچاينا و CNOOC در ژانويه 2۰2۱ براي فروش 
سهم خود در قرنه غربي به توافق رسيده است. اكسون تصريح كرده بود 
شركت پرتاميناي اندونزي از آن زمان از حق خود براي خريد منافعي كه به 
CNOOC فروخته مي شد، استفاده كرده است. در اين بيانيه آمده است، 
اكسون خواستار داوري عليه نفت بصره درخصوص فروش سهم خود در 

قرنه غربي شده و به فروش يك شركت امريكايي اشاره اي نكرد. 
در بيانيه اكسون آمده بود، فروش سهم اين شركت در قرنه غربي همسو 
با استراتژي تمركز به دارايي هاي كم هزينه تر شامل دارايي هايش در 

گويان، برزيل و منطقه پرميان باسين امريكاست. 
---------------------------------------------------
فرار مالیاتي 2 میلیارد دالري یک شركت چینی 
يك پااليش�گاه چين�ي خصوصي ب�ا جعل نوع س�وخت هايي كه 
فروخته، احتماالً از پرداختن ٢ ميليارد دالر ماليات طفره رفته است. 
نشريه پيپلز ديلي چين گزارش كرد: شركت »هنگلي پتروكميكال« 
بنزين و ديزل را به نام سوخت هاي ديگري فروخته كه ماليات كمتري 
دارن��د و در نتيجه ح��دود ۱3ميليارد ي��وآن مع��ادل 2 ميليارد دالر 

صرفه جويي كرده است. 
اگر اين گزارش درست باشد، به معناي س��ختگيري بيشتر دولت چين 
نسبت به پااليش��گاه هاي خصوصي خواهد بود. دولت چين پيش از اين 
دس��ت به اقداماتي زده بود تا توليد اين پااليشگاه ها را محدود كند، زيرا 
توليد پااليشگاه هاي خصوصي بسيار س��ريع تر از تقاضا براي سوخت ها 
رشد كرده و باعث ايجاد اشباع عرضه سوخت و آسيب ديدن حاشيه سود 
پااليشگاه ها شده اس��ت. پكن به منظور كاهش اش��باع عرضه سوخت، 
به پااليشگاه هاي دولتي دس��تور داده است، فروش سهميه واردات نفت 
خام خود به پااليشگاه هاي خصوصي را متوقف كنند و همچنين سهميه 
واردات پااليشگاه هاي خصوصي را در نيمه دوم امسال به 3۵/2۴ ميليون 
تن كاهش داده كه معادل 3۵درصد كاهش است. پااليشگاه هاي خصوصي 
عامل اصلي رشد واردات نفت خام چين در چند س��ال اخير بوده اند و از 
فضاي رگوالتوري نسبتاً آس��ان بهره برده اند. با اين حال به نظر مي رسد 
اين وضعيت تغيير مي كند و پااليشگاه هاي خصوصي به هدف ادعاهاي 
فرار مالياتي و نقض قانون محيط زيس��ت تبديل شده اند. پااليشگاه هاي 
خصوصي در يك چهارم از ظرفيت پااليش چين سهم دارند. پااليش نفت 
چين ماه ميالدي گذشته به ركورد ۱۴/۸ ميليون بشكه در روز رسيد، با 
اين حال پايين تر از نرخ ميانگين روزانه در نيمه اول سال بود كه به ۱۵/۱3 
ميليون بشكه در روز رسيد. اين نرخ و احتماالً ميزان واردات نفت خام چين 
در نيمه دوم سال كاهش پيدا مي كند، زيرا برخورد دولت با پااليشگاه هاي 

خصوصي به همراه قيمت هاي باالتر نفت، تقاضا را كمتر خواهد كرد. 

همه ناراضي از افزایش قیمت بلیت هواپیما
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري اعالم 
كرد: با وجود افزايش قيمت بليت هواپيما در شرايط كنوني هر دو 
دس�ته از ذي نفعان يعني ايرالين ها و مردم ناراضي هس�تند و به 
همين دليل ضرورت دارد، مسئله نرخ بليت هواپيما در شوراي عالي 
هواپيمايي كشوري مطرح ش�ده و درباره آن تصميم گيري شود. 
ابولقاسم جاللي در گفت وگو با ايس��نا، درباره مفاد قانوني قيمت گذاري 
بليت هواپيما اظهار كرد: با وجود انقضاي حكم مندرج در بند )ب( ماده 
۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه كشور درخصوص آزادسازي نرخ ها و شبكه 
پروازهاي داخلي كش��ور و عدم تنفيذ اين حكم در قانون برنامه شش��م 
توسعه كشور، صرف نظر از اجرا يا عدم اجراي صحيح و كامل مفاد قانوني 
در خصوص آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي و نحوه رعايت دقيق 
الزامات تعيين شده در ماده فوق به عنوان پيش نياز فرآيند آزادسازي، اهم 
انتظارات سياستي در اين زمينه )بر طبق تجارب جهاني( مانند افزايش 
رقابت، ارتقاي كيفيت ارائه محصوالت و خدمات و پايين آمدن نرخ كاال يا 

محصول در صنعت حمل و نقل هوايي كشور محقق نشد. 
جاللي تأكيد كرد: در پي چالش به وجود آمده درباره نرخ بليت هواپيما كه 
در مقطع كنوني مصالح عمومي جامعه را متأثر كرده و با توجه به انقضاي 
حكم مندرج در بند )ب( ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توس��عه، وظيفه 
سازمان هواپيمايي كشوري )به عنوان يكي از اعضاي شورايعالي(، استناد 
به ماده قانوني فوق الذكر و دستور مقام عالي وزارت راه و شهرسازي معطوف 
به اختيار مندرج در بند )الف( ماده شش قانون هواپيمايي كشوري، آثار 
و جوانب نرخ هاي تعيين شده توسط ش��ركت هاي هواپيمايي با استناد 
به وظيفه مندرج در بند )ج( ماده ش��ش قانون هواپيمايي كش��وري در 
جلسه آتي شورايعالي هواپيمايي كشوري مطرح و تصميمات مقتضي در 

چارچوب اختيارات و وظايف شورا اتخاذ و ابالغ خواهد شد. 
از روزهاي نخست تير ماه، شركت هاي هواپيمايي قيمت بليت هواپيما را 
در مسيرهاي داخلي تا حدود 3۰ درصد افزايش دادند در حالي كه براي اين 
افزايش نه توضيحي ارائه كردند و نه مصوبه اي از شوراي عالي هواپيمايي 
كشوري در اختيار داشتند. پس از اين افزايش قيمت مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازي و هواپيمايي كش��وري بارها در اظهاراتي اعالم كردند، اين 
افزايش قيمت غيرقانوني است و شركت هاي هواپيمايي بايد قيمت هاي 
خود را به نرخ مصوب سابق )آبان سال گذشته( بازگردانند. همچنين به اين 
نكته اشاره كردند كه به زودي جلسه شواري عالي هواپيمايي كشوري براي 
تصميم گيري در اين زمينه برگزار خواهد شد، اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده 

و برخي از ايرالين ها هنوز نرخ هاي خود را باال نگه داشته اند.

آگهی فراخوان دعوت از پیمانکار جهت
 هوشمند سازی گیت های ورودی باغات فاز 2 سیاخ 

با توجه به مصوبه مورخ ۱4٠٠/٠4/٢9 هيئت مديره ش�ركت تعاونی 
پرديس سياخ اين ش�ركت در نظر دارد س�اخت گيت های ورودی 
س�ه درب اصلی فاز ٢ را به منظور اس�تقرار نگهب�ان جهت كنترل 
ورود  و خروج مراجعين و خودروهای باربری و حمل مصالح و تخليه 
خودروهای سنگين و اخذ عوارض تعيين شده از خودروها و ماشين 
آالت سنگين و نيمه س�نگين و حمل مصالح به صورت هوشمند را 
به بخش خصوصی به مدت يكسال تمام وقت به صورت تهاتری در 
قبال هزينه انجام شده و س�اخت گيتها برابر طرح پيشنهادی اين 

شركت اقدام نمايد.                                                  
از متقاضي�ان جهت مش�اركت و ارائه پيش�نهاد و همكاری دعوت 
بعمل می آيد ، ظرف م�دت يكهفته از تاريخ درج آگهی به  نش�انی 
زير مراجعه نماين�د .  محل مراجعه و ارائه پيش�نهاد ، دفترمركزی 
شركت واقع در بلوار اميركبير جنب پمپ گاز طبقه فوقانی الستيك 

همسفر می باشد . 

تلفن : 383۱47۶٠                
سیمی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره        


