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نفتوبورسباهمنمیسازند
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت نفت را متهم به ضعف در ارائه نفت در بورس می کند 

اما نماینده وزارت نفت ساختار بورس را ناقص می داند

مشتريويژهنفتعراق
کمب�ود روزان�ه 2۵۰ه�زار بش�كه نفت، برخ�ي پاالیش�گاه هاي 
امری�كا را مجبور ک�رده ب�ه نف�ت ع�راق و کان�ادا روي بیاورند. 
به گزارش رويترز، پااليشگاه هاي نفت امريكا براي جايگزيني نفت خام از 
دست رفته در نتيجه طوفان سهمگين خليج مكزيك در ماه گذشته، به 
نفت خام عراق و كانادا روي آورده اند، در حالي كه خريداران آسيايي درجات 
نفتي خاورميانه و روس��يه را خريداري مي كنند. شركت رويال داچ شل، 
بزرگ ترين توليدكننده نفت در خليج مكزيك امريكا، در اين هفته اعالم 
كرد: پيامدهاي طوفان آيدا براي تأسيسات نفتي اين شركت، عرضه نفت 
خام ترش مارس را در اوايل س��ال آينده ميالدي مختل خواهد كرد. اين 
درجه نفتي مورد استفاده پااليشگاه هاي خليج مكزيك و برخي شركت ها 
در كره جنوبي و چين است.  امريكا معموالً بيش از 3ميليون بشكه در روز 
نفت صادر مي كند كه بيشتر آن از خليج مكزيك مي آيد. با افزايش تقاضا 
براي سوخت به سطح قبل از بحران كرونا، پااليشگاه هاي امريكا بايد كمبود 
نفت مارس را جبران كنند. نفت خام بصره طي اختالل هاي قبلي توليد 
نفت در امريكا هم مورد استفاده قرار مي گرفت. در 2019، وقتي تحريم 
ونزوئال باعث توقف عرضه نفت خام سنگين به پااليشگاه هاي خليج مكزيك 
شد، عراق بالفاصله صادرات خود به اين منطقه را افزايش داد. نفت خام 

سنگين كانادا هم به كمك اين پااليشگاه ها آمد. 
پااليشگاه ماراتن پتروليوم امريكا نفت خام بصره را براي بارگيري در ماه 
اكتبر خريداري كرده است. نفتكش سوئزمكس از قبل براي بارگيري يك 
ميليون بشكه نفت خام سبك بصره در دهم اكتبر توسط امريكا رزرو شده 

است، ولي هنوز شركتي كه اين نفتكش را اجاره كرده مشخص نيست. 
ليست پااليشگاه هايي كه توانايي فرآوري درجات سنگين تر نفت را دارند، 
به درجات نفتي كانادا و امريكاي التين هم تمايل نشان داده اند. مدارك 
اداره اطالعات انرژي امريكا نشان مي دهد واردات نفت از مكزيك و برزيل 

پس از  طوفان آيدا  افزايش يافته است. 
----------------------------------------------------

خطونشانامريكابرايهوآوي
وزی�ر بازرگان�ي امری�كا پ�س از اینك�ه نماین�دگان جمهوریخ�واه 
خواس�تار اقدام�ات بیش�تري علی�ه ه�وآوي ش�دند، اع�ام کرد: 
اگ�ر ض�رورت ایج�اب کن�د دول�ت بای�دن اقدام�ات بیش�تري 
علی�ه ای�ن ش�رکت مخابرات�ي چین�ي ب�ه کار خواه�د بس�ت. 
به گزارش ايسنا، واشنگتن مي گويد: هوآوي يك تهديد امنيت ملي بر مبناي 
داليل مختلف است و با متحدانش براي استفاده نكردن از تجهيزات هوآوي 
در نسل جديد شبكه هاي 5G البي كرده است. امريكا با اشاره به ارتباطات 
هوآوي با دولت و ارتش چين، اعالم كرده كه اين روابط هوآوي را در معرض 

فشارهاي دولتي چين براي مشاركت در جاسوسي قرار مي دهد. 
جينا ريموندو، وزير بازرگاني امريكا در مصاحبه با رويترز گفت: در پاسخ به 
درخواست نمايندگان جمهوريخواه در ژانويه، اعالم كرده كه نرمش نخواهد 
داشت و آنها نبايد نگران باشند. دولت ترامپ در ماه مه سال 2019 هوآوي را به 
ليست سياه اضافه كرد. ريموندو گفت: اين فهرست واقعاً ابزار قدرتمندي است 
و ما از آن تا حداكثر ممكن براي حفاظت از امنيت ملي امريكا استفاده خواهيم 

كرد. وي افزود: آيا كار بيشتري انجام خواهيم داد؟ اگر الزم باشد بله. 
هوآوي درباره اظهارات ريموندو واكنشي نشان نداد. اين شركت در نوامبر 
 )Honor Device Co( سال 2020 برند تلفن هوشمند ارزان قيمت آنر
را به كنسرسيومي از 30 فروش��نده و واس��طه چيني فروخت. گروهي از 
1۴نماينده جمهوريخواه در مجلس نماين��دگان امريكا از وزارت بازرگاني 

خواسته اند برند Honor را به ليست سياه خود اضافه كند. 
اين نمايندگان امريكايي مي گويند، اين برند براي فرار از سياست هاي كنترل 
صادرات امريكا از هوآوي جدا شده است. آنها به اظهارات تحليلگران اشاره 
كردند كه گفته اند، اقدام ه��وآوي در فروش Honor ب��ه اين برند امكان 
مي دهد به تراشه هاي نيمه رسانا و نرم افزار امريكايي مورد نيازش دسترسي 

داشته باشد. 
ريموندو خاطرنش��ان كرد: وزارت بازرگاني به افزودن شركت هاي ديگر به 
ليست سياه ادامه داده است. در ژوئن پنج شركت چيني ديگر به ليست سياه 
اين وزارتخانه اضافه شدند و مقامات امريكايي علت تصميم خود را دست 
داشتن اين شركت ها در اس��تفاده از نيروي كار اجباري اويغور و گروه هاي 

اقليت مسلمان ديگر در شين جيانگ عنوان كردند. 

رنگ   1388 مدل  پارس  تبپ  پژو  خودرو  سبز  برگ 
 (44 د   494 ايران30    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  شماره   12488055659 موتور  شماره  به 
فرح  ليال  به  متعلق   NAAN01CA09E836244

جابوزها مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه شهرستان سارى منطقه سه برابر رأى شماره 140060310457003583 
مورخ 1400/06/16  كه در هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه سه سارى تصرفات 
مالكانه خانم كوثر احمدى كردخيلى فرزند كامران به شماره ملى 2081562111به 
شماره پرونده 91-1400 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 60 (شصت) مترمربع قسمتى از پالك شماره 3390 اصلى واقع در بخش 
با كسر سهم وقف محرز  از مالك رسمى  الواسطه  يك ثبت سارى خريدارى مع 
گرديده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت 

اول 1400/07/03 نوبت دوم 1400/07/17.م/الف شناسه آگهى 1197643
فريبرز يوسفيان حميدى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سارى منطقه 3
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مفقودى
ــودرو پرايد  ــند نقل و انتقاالت خ ــبز,برگ كمپانى، س برگ س
ــماره پالك  ــفيد روغنى ش ــدل 1388 رنگ س تبپ GTXI م
(ايران30  933 ل 59) به شماره موتور 3027295 شماره شاسى 
S1412288008700 متعلق به  مهدى مطيع مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
ــى اينجانب مهدى طاهريان فرزند  ــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناس دانش
ــماره ملى 4569522882 صادره از  ــماره شناسنامه 832 ش حسينعلى به ش
سمنان در مقطع كارشناسى رشته حقوق قضايى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دامغان مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود 
ــالمى واحد دامغان به نشانى دامغان ،ميدان  اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اس
ــالمى واحد دامغان كد پستى  ــگاه آزاد اس ــعدى - بلوار چشمه على - دانش س

3671639998 ارسال نمايد.

طرحوارداتخودروهمابهامدارد
وهممغايرسیاستهایکلینظاماست

با گذشت یك هفته از تصویب طرح ساماندهي بازار خودرو ازسوی مجلس، در 
نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از مصوبه مجلس 
درباره آزادسازي واردات خودرو مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته شد. 
به گزارش تسنيم، 2۴ شهريور امسال طرح س��اماندهي بازار خودرو كه از 
مجلس دهم كليد خورد، در نهايت با اعمال اصالحاتي در مجلس يازدهم 
به تصويب نمايندگان مجلس رس��يد. در ماده ۴ اين طرح كه داراي چهار 
تبصره است: »هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو 
يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه 
يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا 
دونيرويي )هيبريدي( يا واردات خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي 
)ب( و باالتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر برحسب گواهي هاي 
اس��تاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام كند.« عالوه بر اين در 
تبصره يك اين ماده آمده است، نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت 
ايجاد شود همچنين سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يك 
بار توسط شوراي رقابت و براساس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي 
مؤثر خودروي سواري طي يك سال گذشته تعيين مي شود.  همچنين در 
تبصره3 آمده است منحصركردن داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از 
فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است، ساير مقررات مربوطه 
توسط وزارت صنعت تأمين مي شود، همچنين واردات مجدد اقالم ممنوع و 
در حكم كاالي قاچاق است. با گذشت يك هفته از ارسال اين طرح در نهايت 
بنابر گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، موادي از مصوبه مجلس درباره 

آزادسازي واردات خودرو مغاير با قانون شناخته شد. 
طبق اعالم هادي طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان »ارزيابي اعضاي 
شوراي نگهبان نس��بت به اين مصوبه در يكي دو مورد ابهاماتي داشت. در 
يك قسمت اين مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است كه از مجلس 

خواستيم كه اين موضوع دقيق تر و شفاف تر بيان شود.«
وي افزود: يكي ديگر از نكات اين مصوبه تصويب ساير مقررات توسط وزارت 
صمت است كه ابهامي درباره آن به وجود آمد، بنابراين اين موارد اگر دقيق تر 

مطرح شود، امكان اظهارنظر درباره آن دقيق تر است. 
طحان نظيف افزود: البته هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مستقر است، طي نامه اي 
مواردي از اين مصوبه را به عنوان مغاير با سياست ها اعالم كرده بود كه ما در 
شوراي نگهبان براساس مقررات موظف هستيم آنها را به مجلس منعكس 

كنيم. 
سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي 
سياست هاي كلي نظام اين ماده را مغاير با سياست هاي حمايت از توليد 
ايراني و كار و سرمايه ايراني، مغاير با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مغاير 
سياست هاي اداري دانسته بود. حتي ماده 10مصوبه كه قباًل ايرادي به آن 

وارد نشده بود را مغاير با سياست ها دانستند. 
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در شوراي نگهبان به اين مصوبه فقط 
يك الي 2 ابهام وارد شد، ولي شوراي عالي نظارت ايراد هاي بيشتري را 
به اين مصوبه وارد كرد. لذا اين مصوبه بار ديگر به مجلس برمي گردد و 
در دستور كار مجلس قرار مي گيرد تا اين ايرادات برطرف و به شوراي 

نگهبان ارسال شود. 

عرضه نفت و میعانات گازي باز هم تبدیل 
ب�ه یك چالش ش�ده اس�ت و خب�ري از 
عرضه آن در بورس نیس�ت؛ ب�ه طوري 
که رئیس کمیس�یون اقتص�ادي مجلس 
نامه مهمي به رئیس جمهور نوشته است. 
 يكي از مهم ترين چالش هايي كه در روزهاي 
تحريم تبديل به يك بحث سياس��ي ش��د، 
موضوع فروش نف��ت و فرآورده هاي نفتي 
در بورس بود. مدافعان اين ايده كه اسحاق 
جهانگيري را پشت س��ر خ��ود مي ديدند، 
معتقد بودند با عرضه محموله در بورس، هم 
شفافيت در فروش نفت ايجاد مي شود و هم 
بخش خصوصي به راحتي مي تواند در اين 

حوزه كمك كند. 
در همان دوران، همين جريده بارها نوشت 
اين راهكار قطعاً به شكس��ت مي انجامد كه 
همين نيز شد؛ يكي از مهم ترين محورهايي 
كه موجب شكس��ت اين طرح شد به عدم 
رضايت ش��ركت مل��ي نفت ب��راي رقيب 

تراشيدن براي خود بازمي گردد. 
با بازشدن نس��بي فضا براي افزايش فروش 
طي يك س��ال گذش��ته، عرضه محموله ها 
در بورس كاهش ياف��ت تا اينكه محمدرضا 
پورابراهيمي، رئيس كميس��يون اقتصادي 
مجل��س نام��ه مهم��ي ب��ه رئيس جمهور 
بنوس��يد؛ او در اي��ن نام��ه آورده اس��ت: 
ضعف هاي عملكردي بسياري در اين زمينه 
قابل مشاهده است. به عنوان نمونه به رغم 
پيگيري هاي مستمر مجلس شوراي اسالمي 
و ظرفيت هاي قانوني و بررس��ي ها نش��ان 
مي ده��د وزارت نفت و ش��ركت هاي تابعه 
از عرضه منظم و مس��تمر نف��ت خام، نفت 
ك��وره و ميعان��ات گازي در ب��ورس انرژي 
اس��تنكاف ورزيده و بر مدل ه��اي فروش 

سنتي و غيرش��فاف تأكيد دارند؛ به طوري 
كه فقط در سال گذشته، ۴ميليون تن انواع 
نفت خام، نفت ك��وره و ميعانات از س��وی 
ش��ركت ملي نفت خارج از سيستم بورس 
عرضه شده، اين در حالي است كه در صورت 
باور به شفافيت و اتخاذ سياست ها و تدابير 
مناسب جهت استفاده از ظرفيت هاي بازار 

سرمايه اين امكان وجود دارد. 
رئي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س 
ش��وراي اس��المي با تأكيد بر لزوم تجديد 
س��اختار صنعت گاز كش��ور و شكل گيري 
بازار متشكل و ش��فاف در بورس انرژي، از 
انجام تهاتر نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي 
با مطالبات طلبكاران طبق مكانيسم بورس 
به عنوان پيش��نهاد هفتم نام ب��رد و افزود: 
تس��ريع در راه ان��دازي بازار بهينه س��ازي 
مصرف ان��رژي و هم��كاري وزارت نفت در 
رونق بخش��ي به گواهي صرفه جويي انرژي 
به منظور مديريت مصرف انرژي كش��ور از 
 طريق بازار س��رمايه كشور پيشنهاد هشتم 

به دولت است. 
براس��اس قانون، وزارت نفت باي��د ماهانه 
۶ميليون بش��كه نفت خام و ميعانات گازي 
در بورس انرژي عرض��ه مي كرد كه نفتي ها 
مي گويند، بر اين اس��اس تا پايان سال 99 
بيش از 100 ميليون بش��كه نف��ت خام و 
ميعانات گازي در بورس انرژي عرضه شد. 

  قبول شكست
نماينده ش��ركت ملي نفت در بورس انرژي 
نظر ديگ��ري دارد؛ اميرحس��ين تبيانيان 
مي گويد: طي سه سال اخير، مديران وقت 
بازار س��رمايه با توجه به درخواس��ت هايي 
ك��ه مط��رح مي ش��د و تقاضاهاي��ي كه به 
دست آنان رس��يده بود، اعتقاد داشتند در 

صورتي كه نف��ت در بورس ان��رژي عرضه 
شود، ظرفيت هاي جديدي فعال مي شود و 
شركت هاي جديدي براي خريد نفت اقدام 
مي كنند؛ شركت هايي كه تا آن زمان موفق 
به خريد نفت در شيوه س��نتي و مرسوم از 
امور بين الملل شركت نفت نشده بودند. ما 
هم با همين انگيزه كه تغيير س��ازوكارهاي 
س��نتي بتواند برخي موانع خريد نفت را از 
 بين بب��رد، نفت را در ب��ورس انرژي عرضه 

كرديم. 
وي افزود: از همان زمان ما بر دو نكته تأكيد 
ويژه داش��تيم؛ يك اينكه اي��ن عرضه بايد 
مداوم باشد و استمرار داش��ته باشد تا بازار 
بتواند روي آن حس��اب باز كند و نكته دوم 
اين بود با توجه به اينكه اين كار براي اولين 
بار در كشور رخ مي داد، بايد شرايط عرضه 

به مرور آسان تر و كارآمدتر بشود. 
نماينده ش��ركت ملي نفت در بورس انرژي 
تصريح كرد: ب��ا اين وجود، عم��اًل در بحث 
فروش دريايي نفت خ��ام و ميعانات گازي 
اتفاق خاصي نيفت��اد و آن مقدار معامله اي 
كه مدنظر ما بود، محقق نشد كه علت اصلي 
آن در درجه اول شرايط سخت خريد نفت 
خام و ميعانات در ش��رايط كنوني و درجه 
دوم آماده نبودن بستر الزم براي انجام اين 

معامالت در بورس انرژي بود. 
  جرا همه چیز متوقف شد؟

اميرحسين تبيانيان با اشاره به اينكه هدف 
ما در بورس انرژي اين بود كه شركت نفت 
پس از معامله با مشتري روبه رو شود، ادامه 
داد: اين روند كه در معامالت بورس انرژي 
جريان داشت عماًل باعث از بين رفتن يكي 
از اهداف اوليه عرضه نفت ش��د، زيرا بناي 
ما تس��هيل ش��رايط براي مش��ترياني بود 

كه نمي توانس��تند با ش��ركت نفت ارتباط 
برقرار كنن��د. به بيان س��اده تر اگر يك نفر 
نمي توانس��ت براي خريد نفت به ش��ركت 
نفت مراجعه كن��د و بايد به ب��ورس انرژي 
مي آمد، به او گفته مي ش��د براي پرداخت 
پيش پرداخت ارزي اش مجدداً به ش��ركت 

نفت مراجعه كند و اين نقض غرض بود. 
تبيانيان در ادامه با اش��اره ب��ه بحث عرضه 
فرآورده ه��اي نفت��ي در بورس ان��رژي كه 
هم اكنون هم در حال انجام اس��ت، افزود: 
تعداد مشتريان متقاضي خريد فرآورده هاي 
نفتي با احجام بسيار بزرگ محدود است كه 
كاماًل طبيعي است و علت آن نو پا بودن اين 
بازار و محدوديت حاكم بر حضور بازيگران 
بين المللي اس��ت. از طرف ديگر، بر همين 
اساس تعداد مش��تريان متقاضي محموله 
كوچك و متوسط بيشتر اس��ت. با توجه به 
تعداد كم مش��تريان محموله هاي بزرگ و 
لزوم هماهنگ��ي با آنها ب��راي تحقق انجام 
معامله، در عمل ما ش��اهد هستيم كه اين 
مشتريان چانه زني ها و توافقات خود را خارج 
از بورس با فروش��نده قبل از انجام معامله 
انجام مي دهند و فقط در بورس انرژي ثبت 

معامله مي كنند. 
وي اف��زود: بن��ده باره��ا گفت��ه ام معامله 
محموله هاي بزرگ در بورس انرژي مزيتي 
براي م��ا، به جز ش��وآف ن��دارد و حتي در 
شرايط تحريمي حاكم از بابت ضرورت حفظ 
اطالعات آنها غلط هم هس��ت. البته اگر هر 
چند وقت يك بار، يك محصول مشخص در 
بورس انرژي با احجام بزرگ عرضه و تا اعالم 
قيمتي انجام ش��ود و اگر ظرفيت جديدي 
هم وجود دارد جذب شود، مفيد است، ولي 
به شيوه فعلي كه الزام كنيم همه معامالت 
بزرگ هم از اين طريق باشد خاصيتي ندارد 

و چه بسا مضر است. 
تبيانيان با اش��اره به اينكه معامالت بخش 
زميني م��ا در ب��ورس ان��رژي، به خصوص 
معامالت زميني فرآورده هاي نفتي توفيقات 
زيادي داش��ته اس��ت، افزود: چون در اين 
بخش، معامالت در حجم هاي كوچك انجام 
مي شد و تعداد مشتريان زياد بود، راه هاي 
ايجاد فساد هم بسته شد، به طور كلي بازار 
شرايط ايده آل خود را داشت و موفقيت ما 
هم از بورس انرژي، عموماً از اين طريق بود. 
وی بيان كرد: معامالت زميني بورس انرژي 
كه با حمايت كامل مديريت شركت پااليش 
و پخ��ش صورت گرف��ت، باعث ش��د تمام 
انتظاراتي ك��ه از بورس انرژي داش��تيم، از 
جمله كشف قيمت و رقابت محقق شود و از 
اين رو يك فضاي خيلي خوبي در معامالت 
زميني رقم خورد. حتي ب��راي اولين بار ما 
معامالت زميني ميعان��ات گازي صادراتي 
را در بورس انرژي ش��روع كرديم كه بسيار 
مزيت داشت و باعث شكل گرفتن يك بازار 
رقابتي و پيدا كردن مشتريان جديد در اين 

بخش شد. 

عدم مشارکت سرمایه گذاران طرح هاي 
پاالیشي س�یراف در رفع تعهدات مالي 
به »شرکت زیرس�اخت فراگیر پاالیشي 
سیراف« از سال 1397 تاکنون و همچنین 
نداشتن عزم جدي براي پیشرفت طرح ها، 
نش�ان از ابه�ام در آینده طرح ه�ا دارد. 
به گزارش فارس، همزمان با شروع تكميل 
فازهاي پ��ارس جنوبي در خ��رداد 139۴ 
عملي��ات اجرايي ط��رح فراگير پااليش��ي 
سيراف، با هدف پرهيز از خام فروشي ماده 
ارزشمند ميعانات گازي، برداشت حداكثري 
گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي و البته 
خنثي ك��ردن تحريم ميعان��ات گازي آغاز 

شد. 
از زم��ان كلنگ زن��ي مجموعه پااليش��ي 
سيراف تاكنون اقداماتي براي پيشبرد اين 
پروژه انجام ش��ده  اس��ت، از جمله تسطيح 
و آماده س��ازي زمين، تحويل بس��ته كامل 
مهندس��ي طراحي پايه، اخ��ذ مجوزهاي 
قانون��ي موردنياز ش��امل ق��رارداد تأمين 
خوراك با امور بين الملل شركت ملي نفت، 
قرارداد خريد گاز طبيعي با شركت ملي گاز، 
مطالعات پدافند غيرعامل، مجوز برداشت 
آب از دريا، مطالعات زيست محيطي و اخذ 
مجوز، تأمي��ن برق دوران س��اخت، تأمين 
برق دوران بهره برداري و همچنين قرارداد 
 خريد فن��اوري واحدهاي تحت ليس��انس 

اين طرح. 
با اي��ن حال اين مي��زان پيش��رفت پس از 
گذش��ت هفت س��ال آن هم براي طرحي 
كه حمايت هاي ويژه مسئوالن وقت يعني 
بيژن زنگنه وزير سابق نفت و عليرضا صادق 
آبادي مديرعامل سابق شركت ملي پااليش 

و پخش فرآورده هاي نفتي را داشت »تقريباً 
هيچ« است. 

پس از پيگيري بيش��تر، مشخص شد طرح 
»ش��ركت آديش جنوبي« از همان س��ال 
1397 ب��دون پرداخت بده��ي و واگذاري 
سهام خود در ش��ركت زيرس��اخت از اين 
س��اختار يك طرفه خارج شده و به صورت 
مجزا فرآيند احداث خ��ود را ادامه داد. اين 
ش��ركت با توجه به دريافت تس��هيالت از 
صندوق توسعه ملي تاكنون پيشرفت بيش 
از 50درصدي داش��ته اس��ت. البته اينكه 
آديش جنوب��ي چگونه توانس��ته موفق به 
گرفتن تسهيالت صندوق توسعه ملي شود 
خود محل بحث است كه موضوع اين گزارش 
نيست، اما از ميان سه طرح باقيمانده، عدم 
مش��اركت س��رمايه گذاران اين طرح ها در 
رفع تعهدات مالي به »ش��ركت زيرساخت 
فراگير پااليش��ي س��يراف« از سال 1397 

تاكنون و همچنين نداشتن عزم جدي براي 
پيشرفت طرح ها، نش��ان از ابهام در آينده 

طرح ها دارد. 
در اين راستا به رغم برگزاري جلسات متعدد 
به منظور تأمين مالي توسعه زيرساخت  هاي 
مش��ترك و مش��اركت در افزايش سرمايه 
ش��ركت زيرس��اخت، س��ه طرح ياد شده 
كه صاحبان س��هام اين ش��ركت هستند، 
مشاركت ناچيزي داش��ته اند تا آنجا كه در 
حال حاضر »ش��ركت زيرس��اخت فراگير 
پااليشي س��يراف« نه تنها قادر به پرداخت 
بدهي هاي معوقه خ��ود به پيمان��كاران و 
منطقه ويژه پارس جنوبي نيس��ت، بلكه به 
نقل از منابع آگاه در پرداخت هزينه جاري 
و دس��تمزد كاركنان خود ني��ز دچار تنگنا 

شده  است. 
بدون ش��ك راهكار اصولي ب��راي رهايي از 
مسئله انبارش ميعانات گازي مازاد و تبديل 

تهديد تحريم به فرص��ت، پااليش ميعانات 
گازي در داخ��ل كش��ور و تبدي��ل آن ب��ه 
فرآورده هاي با ارزش افزوده است. تجربه اي 
كه دقيقاً در پااليش��گاه ستاره خليج فارس 
رخ داد. عالوه ب��ر اين مكان يابي مناس��ب 
مجتمع پااليشي س��يراف به منظور كاهش 
هزينه هاي انتقال ميعان��ات، تأمين برق و 
گاز، وجود بندر، پست و اس��كله در سايت 
سيراف و دسترس��ي به بازارهاي مصرفي، 
امتياز تنفس خوراك، نرخ بازگشت داخلي 
قابل قبول و در نهايت اشتغالزايي و افزايش 
توليد ناخالص ملي از جمله مواردي اس��ت 
كه كارشناس��ان به عنوان مزاياي اين طرح 

از آن ياد مي كنند. 
دو ابهام پيش روي پااليش��گاه هاي سيراف 
مربوط ب��ه تأمين خ��وراك ميعانات گازي 
موردنياز طرح ها با توجه به افت فش��ار در 
ميادي��ن گازي و همچني��ن رويكرد دولت 
جديد در قبال آنهاست. در اين خصوص الزم 
اس��ت با توجه به مزاياي راهبردي احداث 
پااليش��گاه هاي ميعانات گازي سيراف تيم 
جديد وزارت نفت مشكالت و ابهامات اين 

طرح را تعيين تكليف كند. 
از اين رو ابت��دا بايد برنام��ه تأمين خوراك 
قطع��ي و بلندمدت اين طرح ها مش��خص 
و ب��ه آنها اع��الم ش��ود و درص��ورت لزوم 
مجوزه��اي داده ش��ده بازنگ��ري ش��ود، 
به طوري ك��ه طرح ه��اي باقيمان��ده عزم 
جدي براي احداث پااليش��گاه در س��يراف 
داش��ته باش��ند. پس از اين ش��ركت هاي 
باقيمانده نبايد عذري براي عدم مشاركت 
 در تأمين مالي ش��ركت زيرساخت فراگير 

داشته باشند. 

شركت زيرساخت سيراف، غرق در بدهي  معوقه

88498433سرويس  اقتصادي

وارداتگوشتقرمزباداشتنداممازادتأسفآوراست
قائ�م مقام نظ�ام صنفي کش�اورزي و مناب�ع طبیعي گف�ت: مطرح ش�دن واردات 
گوش�ت قرم�ز در ش�رایطي ک�ه ب�ا م�ازاد دام زن�ده مواجهیم، تأس�فبار اس�ت. 
موس��ي رهنمايي، در گفت وگو با مهر در واكنش به مباحث مطرح ش��ده مبني بر اينكه 
صادرات شيرخشك از كشور، موجب حذف لبنيات از سبد غذايي خانوار مي شود، گفت: 
تا قبل از گسترش يافتن كارخانجات شيرخشك، با مازاد شديد شيرخام مواجه بوديم و 
اين مسئله موجب مي شد كه كارخانجات لبني هر طور دوست دارند با دامداران برخورد 
كنند چراكه مازاد توليد منجر به اين مي شد كه دامداران ناچار به عرضه محصول خود با 

هر قيمتي باشند. 
وي ادامه داد: بعد از ايجاد و گسترش كارخانجات شيرخش��ك، مازاد توليد شيرخام در 
كشور مديريت شد و دامداران توانس��تند محصول خود را به قيمت واقعي تر عرضه كنند 

و نفس بكشند. 
رهنمايي تأكيد كرد: كس��اني كه خواهان عدم صادرات شيرخشك هستند، مي خواهند 
همچنان با مازاد شيرخام مواجه باش��يم تا كارخانجات بتوانند در زمينه خريد و تعيين 
قيمت شيرخام جوالن دهند ضمن اينكه صادرات و واردات محصوالت سليقه اي نيست 
كه با حرف يك نفر بتوان آن را متوقف كرد يا از سر گرفت، در اين حوزه قانون داريم و بايد 

به قانون عمل كرد. 
وي تصريح كرد: ما نيز خواهان اين هستيم كه مصرف فرآورده هاي لبني در كشور افزايش 
يابد و جاي بيشتري را در سبد مصرفي خانوار داشته باشد و با توجه به اهميت اين مسئله و 
ارتباط آن با نظام سالمت جامعه، دولت بايد به مصرف كنندگان يارانه بدهد و قدرت خريد 

آنان را در اين زمينه افزايش دهد. 
رهنمايي در بخش ديگري از سخنان خود با اش��اره به مطرح شدن بحث واردات گوشت 
قرمز به كشور اظهارداشت: مطرح شدن چنين مباحثي در شرايطي كه با مازاد دام زنده در 

كشور مواجه هستيم، جاي تأسف دارد. 
وي تأكيد ك��رد: چه لزومي دارد وقتي با مازاد دام مواجه هس��تيم و ني��از به صادرات آن 
داريم دولت اقدام به واردات گوش��ت قرمز كند؟ چرا نياز كش��ور را از منابع داخل تأمين 

نمي كنند؟

جوالننهادههايداميدربازارآزاد
یك فع�ال اقتص�ادي گف�ت: واردکنن�دگان و توزیع کنن�دگان نهاده ه�اي دامي 
ب�ه هی�چ عن�وان نمي توانن�د کااله�اي خ�ود را خ�ارج از ش�بكه رس�مي 
بفروش�ند،  هم�ه کااله�اي آنه�ا رص�د و در س�امانه ب�ازارگاه عرض�ه مي ش�ود. 
عماد شيعه در گفت وگو با ايسنا، در پاس��خ به اينكه آيا واردكنندگان مي توانند خارج از 
شبكه رسمي اقدام به فروش نهاده هاي دامي كنند يا خير گفت: با توجه به بخشنامه دولت 
فروش هر نوع نهاده دامي كه با ارز ۴ هزار و 200 توماني وارد مي شود، تخلف بوده و قاچاق 
كاال و ارز محسوب مي ش��ود. به همين دليل هيچ يك از واردكنندگان با توجه به تبعات 
اين موضوع و مشكالتي كه در تخصيص ارز دوره بعد براي آنها ايجاد خواهد شد، مرتكب 

چنين اقدامي نمي شوند. 
اين واردكننده و توزيع كننده نهاده هاي دامي در پاسخ به اينكه پس نهاده هاي دامي چطور 
سر از بازار آزاد در مي آورند، گفت: يكي از مشكالتي كه در سامانه بازارگاه وجود دارد، اين 
است كساني كه بر اين سامانه نظارت دارند متخصص در بخش برنامه نويسي و كامپيوتري 
هس��تند و هيچ گاه به بخش توزيع نهاده هاي دامي ورود نكرده اند. ورود به بخش توزيع 
نهاده ها اقدامي تخصصي است كه در سال هاي گذشته به صورت سنتي سپس شركتي 
انجام مي شد و از س��ال 9۸ نيز از طريق س��امانه بازارگاه صورت  گرفت، ولي اين سامانه 

نتوانست دقيقاً بار را به مصرف كننده نهايي برساند. 
وي در ادامه تش��ريح كرد: وقتي يك واردكنن��ده باري را وارد كش��ور مي كند با توجه به 
بخش��نامه هاي موجود مي تواند 90درصد آن را به صورت پيش عرضه در سامانه بازارگاه 

اظهار كند و وقتي اظهار انجام شد تمام كاال از طريق سامانه بازارگاه به فروش مي رسد. 
اين فعال بخش خصوصي افزود: از طرفي س��امانه اي در گمرك وج��ود دارد كه بارهاي 
وارد ش��ده از ابتدا تا انته��ا رصد مي ش��وند. در بخش نهاده ه��اي دامي نيز در س��امانه 
بازارگاه براي مرغداران كد يكتا تعريف ش��ده اس��ت كه به وس��يله كد يكتا مش��خص 
مي ش��ود بار دقيقاً به كدام واحد توليدي مي رود. بنابراين واردكنن��ده هيچ گونه امكان 
تخلفي ندارد. همچنين هر ماش��ين حمل نهاده هاي دامي براس��اس كدهاي مشخصي 
 بايد از مس��يرهاي مش��خص ش��ده تردد كنند و اين امكان وج��ود ندارد كه مس��ير را 

تغيير دهند. 
به گفته وي، سه نوع سيستم توزيع وجود دارد؛ توزيع از طريق تشكل ها،  توزيع سيستمي 
و توزيع استاني. اين سيستم توزيع توسط وزارت جهاد مشخص مي شود كه واردكننده از 
كدام طريق مي تواند نهاده هايش را بفروشد. يعني واردكنندگان از اينكه چه كسي بارش 
را خريداري مي كند هيچ گونه اطالعي ندارد و اينكه آيا مرغداري كه اين نهاده را دريافت 
مي كند واجد شرايط دريافت نهاده است يا خير نيز توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين 

مي شود. 
ش��يعه تصريح ك��رد: بس��ياري از تش��كل هاي دام و طي��ور ب��راي مرغداري هايي كه 
زيرنظر خودش��ان هس��تند، نهاده خري��داري مي كنند. ممكن اس��ت اي��ن واحدهاي 
 توليدي بيش��تر از نياز واقعي ش��ان نهاده درخواس��ت كنن��د و نهايت اضافه ب��ار را در 

بازار بفروشند. 
وي با اشاره به اينكه در بخش واردكننده و توزيع كننده ها هيچ تخلفي صورت نمي گيرد 
و به ريزتناژي كه واردكنن��ده نهاده وارد مي كند، در س��امانه بازارگاه عرضه مي ش��ود، 
گفت: سيستم توزيع در سامانه بازارگاه دچار مش��كالت اساسي است. اشكاالت اساسي 
 نيز از اين باب كه اين سيس��تم ب��راي واردكنن��ده، توليد كننده و مص��رف كننده هيچ 

منطقي ندارد. 
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