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نقدروندساختپاالیشگاه،عددورقممیخواهد!
مهدی محمدزاده

 روز دوشــنبه، جوابیه ای از شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
به یک گزارش روزنامه مردم ساالری در نقد پیشبرد پروژه های پاالیشی منتشر 
شد که برای افرادی همچون من که در این حوزه دارای تجربه هستند دو نکته 

جالب داشت. 
 نکته اول در این جوابیه، ذکر نام »پاالیشگاه قیرسازی قشم« برای پاالیشگاه 
نفت خام فوق ســنگینی بود که توسط رئیس جمهور و وزیر نفت افتتاح شد و 
به نظر می رســد با هدف کوچک انگاری این پروژه صورت گرفته باشــد. شاید 
برای نخســتین بار باشــد که رئیس جمهوری همراه با وزیر در مراسم افتتاح 
یــک پروژه مهم حضور یافته اما معاون همان وزیر، اهمیت این پروژه را کوچک 
جلوه می دهد! هر فردی که اندکی آشــنایی با فرآیندهای پاالیشــگاهی داشته 
باشــد می داند آنچه در قشم افتتاح شــده، صرفا یک پاالیشگاه قیرسازی نبوده 
بلکه نخســتین پاالیشگاه نفت خام فوق ســنگین بوده که نقش استراتژیک و 
مهمی برای ایران بویژه در شرایط تحریم دارد. پاالیشگاه قیرسازی، پاالیشگاهی 
است که وکیوم باتوم را دریافت و آن را به قیر تبدیل می کند. اما این پاالیشگاه  
35 هزار بشکه در روز نفت خام سنگین را که به سختی فروش می رود دریافت 
کــرده و آن را عالوه بر قیر، به نفتا، گازوئیل و نفت ســفید تبدیل می کند. این 
پاالیشــگاه، واحد تقطیر و واحد تقطیر در خال دارد از اینرو عالوه بر محصوالت 
ذکر شده قابلیت تولید خوراک واحدهای روغن سازی را نیز دارد. با افتتاح این 
پاالیشــگاه که توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت بویژه در ماههای اخیر 
تکمیل شــده، امکان تبدیل نفت خام ســنگین که فروش آن در دوران تحریم 
دشــوار اســت، به فرآورده های موردنیاز فراهم می گردد اما جالب اینجاست که 
یکی از معاونت های وزارت نفت که خود، متولی حوزه پاالیش در کشــور است، 
برای این پروژه چندان اهمیتی قائل نیست و آن را تا سطح یک پروژه قیرسازی 

تنزل می دهد!   
 نکته دوم، کلی گویی های شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
درباره پروژه های در دست اجرا در این حوزه است. درحالیکه آقای جلیل ساالری 
معــاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، در اواخر آبان ماه و پس از بازدید از 
فازم دوم پاالیشــگاه آبادان، اعالم کرده بود که این پروژه تا اواخر سال به بهره 
برداری می رســد، شــرکت پاالیش و پخش در توضیحاتش اعالم کرده »آنچه 
توسط معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران درخصوص راه اندازی این واحد عنوان شده بود صرفا مربوط به واحد 
تقطیر طرح مذکور می باشــد و ســایر واحدهای فرآیندی را شامل نمی شود«. 
این در حالیســت که فاز دوم پاالیشــگاه آبادان از ســال 96 چهار ساله شروع 
شــده و تا شهریور امســال، 85 درصد پیشرفت داشــته که حدودا ماهانه 1.8 
درصد است. اگر روند پیشرفت پروژه همانند قبل بوده باشد، در چهار ماه اخیر 
درصد پیشرفت پروژه باید به 93 درصد می رسید. درحالیکه در جوابیه شرکت 
پاالیش و پخش آمده اســت »افزایش قابل توجه پرســنل شاغل؛ پیگیری های 
مداوم و مدیریتی به منظور تسریع در پیشرفت طرح در دستور کار قرار گرفت 
تــا عدم النفع بهره برداری و همچنین خطر افزایش جریمه های فاینانس جبران 
گردد.« این درحالیســت که پروژه با وجود اجرا در دشوارترین ماهها که شیوع 
کرونا باعث تاخیر در ارسال برخی تجهیزات و همچنین تعطیلی و نیمه تعطیلی 
کارگاهها و کاهش ظرفیت آنها شــده بود، پیشرفت مناسبی داشته است. بهتر 
اســت مدیریت شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره روند پیشرفت 
پروژه آمار دقیق ارائه دهند که پروژه تا پایان دی ماه چقدر پیشــرفت داشته و 

چه زمانی به بهره برداری می رسد؟
 این موضوع در مورد طرح بهبود فرآیند و کیفیت گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 
نیز صدق می کند. شــرکت پاالیش و پخش مدعی شــده این پروژه »نسبت به 
برنامه، انحراف قابل توجهی دارد که با تغییر ساختار مدیریتی و پایش فرآیند و 
تامین تجهیزات مورد نیاز در اواسط سال  آتی بخشی از عقب افتادگی ها جبران و 
بهره برداری آزمایشی آغاز می شود.« این درحالیست که پیشرفت پروژه گازوئیل 
سازی پاالیشگاه اصفهان در شهریور امسال 98.5 درصد بود. این پروژه در سال 
1396 حدود 30 درصد پیشــرفت داشت که بدین معناست که در چهار سال 
اخیر، ماهیانه 1.5 درصد پیشــرفت داشته اســت. اگر همان روند پیشرفت هم 
ادامه پیدا می کرد تا به حال باید این پروژه افتتاح میشــد اما شرکت پاالیش و 
پخش، آن را به ســال آینده حواله داده است! در مورد این پروژه هم بهتر است 
شــرکت پاالیش و پخش به طور دقیق و همراه با عدد و رقم درصد پیشــرفت، 

اعالم کند که پروژه تا چه میزان پیشرفت داشته است.

ادامهصادراتنفتخامایران
ازگویشناورالوان

 )SBM( بــا انجام عملیات پیچیده و متحورانه شــبانه روزی، گوی شــناور
منطقه الوان به حالت عادی برگشــت و فرایند صادرات نفت خام شــرکت نفت 

فالت قاره ایران از این پایانه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، در این راســتا جلســات کمیته بحران در منطقه با حضور 
علیرضا مهدی زاده، مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران برگزار شد و طرح 
پیشنهادی واحد تعمیرات برای بازگردانی این گوی شناور مورد قبول قرار گرفت.
این گوی شناور که در پنج کیلومتری ساحل جزیره الوان قرار دارد در چند 
روز گذشته به دلیل وزش باد شدید و وقوع طوفان دچار آسیب دیدگی شده بود 
و همین امر موجب نیمه واژگون شــدن این پایانه و اختالل در فرایند صادرات 

نفت خام از منطقه عملیاتی الوان شده بود.
در این راستا، تیم تعمیرات زیر آب منطقه الوان به محل اعزام و با عملیاتی 
متحورانه طبق برنامه به مدت دو روز شبانه روزی در تاریخ شش و هفتم بهمن 

موفق شدند گوی شناور SBM را به حالت اول برگردانند.
با توجه به اینکه صادرات نفت خام سکوهای سلمان، بالل، رشادت و رسالت 
از طریق پایانه شناور الوان انجام می شود، اهمیت تعمیر و بازگردانی این پایانه 

در کوتاه ترین زمان ممکن بیش از پیش نمایان می شود.

رفعآسیبدیدگیخطلولهپاالیشگاه
ستارهخلیجفارس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از رفع آسیب دیدگی و اتصال خط 
لوله انتقال میعانات گازی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تکیه بر توان فنی و 

کارگروهی متخصصان جوان این شرکت خبر داد.
محمدعلی دادورگفت: با توجه به بارندگی های هفته گذشته در استان و وقوع 
ســیالب، بستر رودخانه کل در حوالی روستای گچین تغییر کرد و این سیالب 
به مسیر خط لوله انتقال میعانات گازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وارد شد.

وی ادامه داد: مطابق اســتانداردها خط لوله انتقال میعانات گازی در بســتر 
رودخانه ایمن سازی شده اســت اما با وقوع سیل در فواصل دورتر از رودخانه، 
سیالب به مسیر اطراف خط لوله انتقال خوراک این پاالیشگاه تغییر مسیر داد 

و با توجه به فشار وارده از دو نقطه دچار آسیب دیدگی شد. 
دادور با بیان اینکه در زمان وقوع رخداد، شــیرهای خودکار مسیر را مسدود 
کردند، گفت: پس از رســیدن خط بانان شیرهای بزرگ تر باالدستی نیز بسته 
شدند تا از خسارات احتمالی بیشتر پیشگیری شود و بالفاصله نیروهای عملیاتی 

به محل حادثه اعزام شدند و عملیات  ترمیم خط انتقال آغاز شد.
دادور در تشــریح اقدامات برای رفع آســیب دیدگی خــط لوله افزود: طی 
روزهای اخیر دو سد خاکی در اطراف مسیر جدید سیالب احداث شد و لوله های 

آسیب دیده شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه قرارگیری لوله ها در مســیر ســیالب، عملیات رفع آسیب 
دیدگــی را با دشــواری های فراوانی رو به رو کرده بــود، ادامه داد: متخصصان 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با اقدامات جهادی بی وقفه در چندین شبانه 
روز این دو خط لوله را به یکدیگر اتصال دادند و ارتباط خط لوله برقرار شــد تا 

دریافت میعانات گازی از میدان مشترک پارس جنوبی از سرگیری شود.
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس اظهار کرد: با وجود این شرایط 
عملیات تولید پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس لحظه ای با وقفه رو به رو نشد و 
روزانه بالغ بر ۴3 میلیون لیتر بنزین تولیدی خود را با توجه به نیاز بیشتر کشور 

در این هفته،  به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تحویل داد.
وی یکی از وظایف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برداشت صیانتی از میدان 
مشــترک گازی پارس جنوبی تصریح کرد و خاطرنشان کرد: در این مدت یک 
کشــتی میعانات گازی را از مخازن این میادین بارگیری کردند و با هماهنگی 
و برنامــه ریزی های صورت گرفته با مدیریت نظارت بر تولید و امور بین الملل 
وزارت نفت، برداشت میعانات گازی را در سطح مطلوب حفظ کردیم تا فشار گاز 
طبیعی در کشور با توجه به فصل زمستان و نیاز هم وطنان با افت مواجه نشود.

یادداشت

اخبار انرژی

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که تا پایان آبان امسال بیش از 86 درصد کل 
طرح های در دست اجرا کمتر از ۲0 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و فقط ۲.5 درصد آن ها بیش از 80 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اند.
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار از بین 5۲ هزار و 
3۲6 طرح در دســت اجرا تا پایان آبان امسال، حدود ۴5 
هــزار و 83 طرح معادل 86 درصد کل طرح ها کمتر از ۲0 
درصد پیشــرفت فیزیکی، 5906 طرح معادل 11.3 درصد 
بیــن ۲0 تا 80 درصد و 3۷80 طرح معادل ۲.5 درصد کل 

طرح ها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
اخیرا مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، مســائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی 
را در باال بودن تعداد طرح های با پیشــرفت فیزیکی کمتر 
از ۲0 درصد موثر دانســته و گفته بود که برخی هم اهلیت 
نداشــتند و فقط می خواســتند زمین را نگه دارند تا گران 
شــود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در نظر 
گرفته شده اســت. همچنین بیشترین طرح های در دست 
اجرا، طرح هایی با اشــتغال 10 تا 50 نفر کارکن است که 
3۲ هزار و ۷15 طرح معادل بیشــتر از نیمی از کل طرح ها 
را شامل می شــود. 1۴ هزار و ۷۲6 طرح در دست اجرا نیز 
کمتر از 10 نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با 50 تا 100 
نفر کار کن و بیش از 100 نفر کارکن نیز به ترتیب ۲9۷5 

طرح و 1910 طرح بوده است.
مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح های در دست 
اجرا نیز بیش از یک میلیون و ۴33 هزار نفر است که بیش 

از 590 هــزار نفر از آن ها در طرح هایی بــا 10 تا 50 نفر 
کارکن و 551 هزار و 8۷5 نفر از آن ها در طرح هایی با بیش 

از 100 کارکن مشغول خواهند شد.
مجموع سرمایه در طرح های در دست اجرا تا پایان آبان 
نیز بیش از 1813 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در ایــن میان تا پایان آبان ماه امســال ۷۲13 طرح در 
بخش »سایر محصوالت کانی های غیرفلزی«، 5۴۴0 طرح 

در بخش »ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی« و 5139 
طرح در بخش »محصوالت غذایی و آشامیدنی ها« در دست 
اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح ها را به خود 
اختصاص داده اند. کمترین طرح ها نیز به بخش های »جمع 
آوری، تصفیــه و توزیع آب«،  »تولید انرژی«، و »فاضالب، 
دفع زباله، بهداشــت محیط و ســایر فعالیت های مشابه« 
اختصــاص دارد که به ترتیب یک، پنج و 1۴طرح در آن ها 

در دست اجراست.
در میان اســتان ها نیز از بیــن 5۲ هزار و 3۲6 طرح در 
دســت اجرا، ۴119 طرح در یزد، 3631 طرح در خراسان 
رضوی و 335۲ طرح در ســمنان در دســت اجراست که 
بیشــترین تعداد طرح ها را به خود اختصاص داده اند. اما از 
بین اســتان ها کمترین تعداد طرح هــا در کهگیلویه و بویر 

احمد، ایالم و گیالن با ۲۷8، 3۷3 و ۴۴8 طرح است.
از بیــن کل طرح ها، در مجموع هشــت منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی فقــط 655 طرح صنعتی معادل 1.۲ درصد 
طرح ها، در دســت اجراست که برای آن ها بیش از ۴3 هزار 
نفر اشــتغال و ۲5۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی 

شده است.
از بیــن مناطق آزاد نیز منطقــه آزاد چابهار و اروند هر 
کدام با ۲0 طرح و کیش بــا 33 کمترین تعداد طرح ها را 
در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد 
انزلی، قشم، ماکو و ارس 3۷، ۴۷، 5۴ و 90 طرح در دست 
اجرا دارند و 35۴ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دســت 
اجرا اســت.   در زمینه حوزه فعالیت، نیز »ســاخت مواد و 
محصوالت شیمیایی« با 1۲3 طرح پرطرفدارترین حوزه و 
»تحقیق و توسعه« با یک طرح، کم طرفدارترین حوزه ها در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
 این در حالی اســت که مناطــق آزاد و ویژه تجاری با 
قوانین محدودتر و تشــریفات گمرکی ساده تری نسبت به 
سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی 
کشــور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گســترش 

تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده اند.

آمارعجیبوزارتصنعت،معدنوتجارت

پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصد طرح ها زیر ۲۰ درصد!

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سود سهام 
عدالت ســال 99 تا پایان سال جاری به حساب سهامداران 
پرداخت می شــود، گفت: براساس محاســبات انجام شده، 
احتماال تا پایان سال جاری رقمی حدود 600 هزار تومان به 

حساب هر سهامدار پرداخت شود.
»حســین قربان زاده« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به آخرین وضعیت پرداخت سود سال 99 سهام عدالت 
به حساب ســهامداران اشاره کرد و افزود: تاکنون رقم کلی 

نهایی و زمان واریز آن مشخص شده است.
وی اظهار داشت: براساس محاسبات انجام شده احتماال 
تا پایان ســال رقمی حدود 600 هزار تومان به حســاب هر 

سهامدار پرداخت شود.
قربان زاده اعالم کرد: ۴9 میلیون ســهامداری که دارای 
ســهام عدالت هســتند، بعد از ابالغ رهبر معظم انقالب و 
نیز آیین نامه شــورای عالی بورس قادر به انتخاب دو روش 

مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بودند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بعد از انتخاب نوع روش 
مدیریت، سهامداران مســتقیم خود سهامدار شرکت های 

سرمایه پذیر و سهامداران غیرمستقیم، سهامدار شرکت های 
سرمایه گذاری استانی شــدند. وی بیان داشت: شرکت های 
سرمایه پذیر دارای سهامداران عدالت به دو دسته شرکت های 
بورسی و غیربورسی تقسیم می شود که شرکت های بورسی 
دارای 36 شرکت بورســی و شرکت های غیربورسی شامل 
13 شرکت هستند. قربان زاده خاطرنشان کرد: سود سال 99 
سهام عدالت شرکت های غیر بورسی حدود ۲ هزار و  800 
میلیارد تومان و سود شــرکت های بورسی رقمی حدود ۲9 

هزار و ۲00 میلیارد تومان است.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی ادامه داد: جمع سود 
دو شــرکت بورسی و غیربورســی عددی معادل حدود 31 
هزار میلیارد تومان است که این رقم باید میان ۴9 میلیون 
ســهامدار توزیع شــود، بر این اســاس تا پایان سال به هر 

سهامدار احتماال رقمی حدود 600 هزار پرداخت می شود.
وی با تاکید بر اینکه جمع ســود شرکت های بورسی و 
غیربورســی نسبت به سال 98 حدود سه برابر افزایش پیدا 
کرده اســت، افزود: جمع سود ســال 98 که سال گذشته 
به حساب سهامداران پرداخت شــد، حدود 9 هزار و 500 

میلیارد تومان بود که امســال این عدد به بیش از 31 هزار 
میلیارد تومان رسیده است.

واریز سود سهام عدالت تا پایان سال ۱۴۰۰
قربانزاده در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه پرداخت 
سود سهام عدالت به حساب مشموالن تا پایان سال جاری 
حتمی اســت یا خیر، گفت: اقدامات الزم انجام شده است تا 
سود ســهام عدالت سال 99 تا پایان سال جاری به حساب 

سهامداران پرداخت شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت : زیرمجموعه شــورای 
عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوعات مرتبط 
با ســهام عدالت تشکیل شده است که در آن نمایندگانی از 
سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق 
تعــاون، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دســتگاه های 

نظارتی و کانون سهام عدالت حضور دارند. 
وی خاطرنشان کرد: در این کارگروه در تالش هستیم که 
جزییات نحوه پرداخت سود سهامداران غیرمستقیم مشخص 
و قوانین آن رعایت شــود تا ســهامداران آن بتوانند هر چه 

زودتر به سود مدنظر دست پیدا کنند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در این خصوص که باقی مانده 
ســود سال 98 سهام عدالت چه زمانی به حساب مشموالن 
پرداخت می شــود، گفت: برخی از شرکت های بزرگ مانند 
دخانیات، مخابرات و غیره سود سال های گذشته خود را به 
طور کامل پرداخت نکردند، سازمان خصوصی سازی مکلف 
به پیگیری از این شــرکت ها است و موارد حقوقی الزم در 
مورد آنها را اعمال کرده است تا این شرکت ها هر چه زودتر 

باقی مانده سود سال گذشته را پرداخت کنند.
قربان زاده اظهار داشــت: اقدام حقوقــی مربوط به این 
شرکت ها را انجام دادیم و ماده ۴8 قانون محاسبات عمومی را 
بر این شرکت ها اعمال کردیم، براین اساس دیگر امکان ثبت 
صورت جلسات برای آنها وجود ندارد و این شرکت ها باید هر 

چه زودتر معوقات را پرداخت کنند.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: اکنون در حال 
مذاکرات با هیات مدیره این دو شــرکت بزرگ هســتیم تا 
بتوانند ســود معوقه را در قالب دریافت تســهیالت از بانک 
پرداخــت کنند، اما  تاکنون زمان دقیقی برای پرداخت این 

سود اعالم نشده است.

ســازمان ملی اســتاندارد ایران در راســتای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، خودروسازان را مکلف به اجرای 15 

مسوولیت، تکلیف و تعهد قانونی کرد.
به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، »مهدی 
اسالم پناه« رئیس این ســازمان پس از تعیین مهلت یک 
ماهه به خودروسازان در راســتای حمایت از حقوق مردم 
و حفــظ ایمنی و امنیت سرنشــینان خودروها و افزایش و 
ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، 15 مســوولیت، 
تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابالغ کرد.
به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی 

استاندارد ایران متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
براســاس متن مصوبات، خودروسازان مکلفند در زمان 
اخذ تایید نــوع، گواهی اظهاریه انطبــاق مبنی بر تطابق 
خودروهــای تولیدی با تایید نوع اخذ شــده را بالفاصله با 
امضای مدیرعامل شــرکت به سازمان ملی استاندارد ایران 
ارائه کنند. چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به 
نمایندگی های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از 

۲ ماه باشد، خودروسازان مکلفند بالفاصله از طریق شرکت 
بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از همه خودرو های 
مزبور از نظر سالمت قطعات الستیکی، پالستیکی و پلیمری 
باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب های ناشی 
از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان 

ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
برپایه ایــن گزارش، خودروســازان متعهد می شــوند 
بالفاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی 
که بر انطباق محصول با اســتانداردهای ملی ذی ربط تاثیر 
می گذارد، آگاه کنند و در غیر این صورت طبق بند 3 ماده 
۴0 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران ،جرم تلقی 
شده و اقدامات حقوقی الزم از طرف سازمان ملی استاندارد 

ایران اعمال خواهد شد.
خودروســازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت 
و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم 
کیفیــت و رعایت الزامات اســتاندارد در همــه بازه زمانی 
تولیــد و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ 
و اســتمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات 

اســتاندارد هســتند و همه تعهدات ناشــی از عدم تأمین 
الزامات اســتاندارد و خســارت وارده به اشخاص حقیقی و 
حقوقی را متقبل شوند. بر این اساس، خودروسازان موظف 
بــه کنترل فراینــد تولید کیفیت مواد اولیه و حد واســط 
محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق 

با الزامات استاندارد هستند. 
در صــورت هرگونه مغایرت کیفــی در محصول نهایی 
مسوولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص 
حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کاال 

یا ارائه دهنده خدمت است.
خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تایید نوع، از 
پیش فروش خودروها خودداری کرده و به محض تعلیق یا 

ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
در ادامه این مصوبه آمده است: خودروسازان موظف اند 
در مدت ۲ ماه برابر اعالم ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
نســبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت های بازرسی 
تایید صالحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و برای اجرای 

همه ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.

خودروســازان متعهد به اســتفاده از سیستم فناورانه با 
قابلیت ردیابی محصــول QR Code به منظور ردیابی و 
نظارت های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله 
توسط سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به اعالم فراخوان 

برای رفع مغایرت ها هستند.
همچنین خودروسازان مکلفند  در مدت چهار ماه حسب 
مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاست گذاری خودرو به تاریخ 
30 دی ماه 95، قطعات و سیســتم های مورد نیاز خود را 
برای آن دســته از کاالهایی که دارای استاندارد ملی ایران 
هســتند، فقط از دارندگان پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
تامین کنند. فهرســت اولیه قطعات دارای استاندارد ملی 
مشتمل بر حدود 160 استاندارد برای بررسی و برنامه ریزی 

الزم به خودروساز اعالم می شود. 
 خودروســازان مکلفند در مدت چهار ماه برای ســایر 
قطعات و سیستم های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین 
ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه ای اقدام و سوابق 
کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست 

سازمان ارائه کنند. 

درحالیکــه دارندگان کارتخــوان تا پایان 
بهمن ماه برای ثبت دســتگاه های کارتخوان 
خــود در ســامانه مالیاتــی فرصــت دارند، 
مدیرعامل شــرکت شــاپرک بر لزوم ثبت نام 
کامل پذیرنــدگان در ســامانه مالیاتی تاکید 
کرد و گفت: ســازمان مالیاتی پس از مراجعه 
افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی شان، 
دستگاه ها یا درگاه هایی که از سوی مالکان آنها 
به کد مالیاتی متصل نشــده اند را به شــرکت 

شاپرک جهت غیرفعال سازی معرفی می کند.
به گزارش ایســنا، در راستای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک 
مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت 
به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا 

درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
در ایــن بین، با اقدامات صــورت گرفته از 
ســوی ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 
کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی 
می تواننــد با ورود بــه درگاه ملــی خدمات 
my.tax.gov. الکترونیک مالیاتی به نشــانی

ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی 
و یا درگاه های پرداخــت الکترونیکی خود را 
مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های 
مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید 

اقدام کنند.
کارتخوان  تمامی دســتگاه های  آنجا که  از 
بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که 
متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی 
نسبت به غیرفعال کردن آن ها اقدام می کنند، 
دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت 
دارنــد که به درگاه ملــی خدمات الکترونیک 
ســازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را 
انجام دهند.در این زمینه،  سیدکاظم دهقان_
مدیر عامل شــرکت شــاپرک در گفت وگو با 
ایســنا با اشــاره به اینکه بر اســاس تکالیف 
قانونی، شرکت شاپرک اطالعات کاربرانی که 
از ســوی شــرکت های پرداخت و پرداخت یار 
بــه عنوان دارنده دســتگاه کارتخوان و درگاه 
پرداخت الکترونیکی ثبت شده اند را به سازمان 
امــور مالیاتــی ارائه کرده اســت، اظهار کرد: 

سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین 
تکلیف وضعیت پذیرندگی شــان، دســتگاه ها 
یا درگاه هایی که از ســوی مالکان آنها به کد 
مالیاتی متصل نشــده اند را به شرکت شاپرک 

جهت غیرفعال سازی معرفی می کند.
وی ادامــه داد: عالوه بر ایــن در ماه های 
گذشــته شــرکت شــاپرک و ســازمان امور 
مالیاتی ضمن اطالع رســانی و ارسال پیامک 
از پذیرندگان خواســته اند که نسبت به تعیین 
وضعیت پایانه های ثبت شــده به نام آنها اقدام 
کنند که در طول این مدت عمده ترمینال ها، با 
تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام 
مالیاتی شــده اند و الزم است در موعد مقرر با 
مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت 

به ثبت نام کامل اقدام کنند.
دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای 
آنها پیامک ارسال شــده است، اعالم کرده اند 
فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به 
نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک 

ترمینال دارند.

وی تاکیــد کــرد: ممکن اســت به دالیل 
مختلفــی از جمله تخلف برخی شــرکت های 
پرداخــت و پرداخت یار در ثبت کد ملی بدون 
اطالع افراد در سامانه ها، اتصال چند کدپستی 
به یــک کارت ملی و یا ثبــت درگاه در چند 
شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی 
به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت 
شــده باشــد، با این حال این افراد نباید هیچ 
گونه نگرانی داشــته باشند، چرا که در صورت 

مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت خوان ها یا 
سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده 
مالیاتی، ایــن ترمینال ها غیرفعــال و حذف 
خواهند شد و مســئولیتی قانونی متوجه آنها 

نخواهد بود.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت شــاپرک، 
مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت های 
پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید 

پاسخگوی ثبت نام های غیر موجه باشند.

رئیسسازمانخصوصیسازی:

سودسال٩٩سهامعدالتتاپایانسال۱۴۰۰پرداختمیشود

خودروسازانملزمبهاجرای۱۵تکلیفوتعهدقانونیازسویسازمانملیاستانداردشدند

اولتیماتومشاپرکبهدارندگانکارتخوان

بورس

دولت سرانجام به دغدغه سهامداران بورسی پاسخ داد و قرار شد برای قیمت 
گاز ســقف تعیین شود و بانک مرکزی نیز مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش 
ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل 90 درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر 
بگیرد. موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که تنها اگر عمر 

این تصمیمات بلندمدت باشد، میتواند از شوک های این بازار جلوگیری کند. 
به گزارش ایسنا، تبعات تصمیمات دولت در الیحه بودجه تا چهارشنبه هفته 
جاری دامن بازار ســرمایه را گرفته بود و سهامداران هر روز بیشتر از روز قبل 
شاهد از دست رفتن سرمایه های خود بودند. این ماجرا تا جایی پیش رفت که 

حتی شاخص کل بورس به کمتر از یک میلیون و ۲50 هزار واحد نیز رسید.
در این میان اعالم شــد که بــا ابالغیه محمد مخبر، معاون اول ریاســت 
جمهوری، دو تصمیم مهم برای بازار ســرمایه گرفته شده است. نخست آنکه 
دولت  ســقف 5000 تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲000 تومان را برای 

نرخ ســوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از 
ســقف 5000 تومان برای خوراک و ۲000 تومان برای سوخت فراتر نخواهد 
رفت. دوم آنکه بانک مرکزی مکلف شــد نرخ سامانه نیما در شش ماه گذشته 

را مبنا قرار دهد و معادل 90 درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
در این راســتا، ولید هالالت، تحلیلگر بازار ســرمایه،  در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به اینکه مصوبات اخیر، چند هفته قبل هم تصویب شده بود، توضیح 
داد: قبل از اینکه بودجه به مجلس برود، قرار بود این مصوبات ابالغ شود. یعنی 
در بازار ســرمایه فرض بر این بود که همه مواردی که تصویب شده، ابالغ شده 
و اجرا هم می شــود. اما با گذر زمان مشخص شد چنین ابالغی صورت نگرفته 
است و در بودجه سال آینده قیمت گاز بدون سقف است و همه 10 بندی که 

وعده داده شده بود، جنبه اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: این اتفاق باعث شــد بازار ســرمایه هم نسبت به دولت و هم 

نســبت به مجلس بدبین شود. درحالی که هردو ادعای حمایت از بازار سرمایه 
داشــتند. به همین دلیل شاهد واکنش منفی بسیار شدید بازار سرمایه بودیم 
که هم جنبه بنیادی داشت و هم به دلیل خلف وعده ای که صورت گرفته بود، 

جنبه روانی داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور درمورد 
بازار سرمایه، اظهار کرد: رئیس جمهور سه شنبه شب در رسانه ملی به بورس 
اشــاره کرد و وزیر اقتصاد هم تصمیمات جدید دولت را اعالم کرد و توانســت 
فضای روانی بازار را بهتر کند.  اما اینکه بازار سهام به تعادل برسد و جو روانی 
منفی برای همیشــه ازبین رود نیازمند این است که در متغیرهای اصلی ثبات 
ایجاد شــود. اگر در این متغیرها نوســان شدید ایجاد کنند واکنش بازار سهام 
منفی است اما اگر این اتفاق رخ ندهد، واکنش بازار سهام برای چند هفته تعادل 

و برای چندماه جبران ریزش های اخیر خواهد بود.
هــالالت ادامه داد: دو تا از متغیرهای مهم نرخ بهره و نرخ حامل های انرژی 
اســت. الزمه اینکه شوک های بازار تکرار نشــود این است که متغیرهایی که 
مصوب شده است برای مدت طوالنی، حتی 10 سال ثابت بماند و تغییر نکند.

ترمزشوکهایبورسچگونهکشیدهمیشود؟


