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صادرات غیرمنتظره روسیه مانع صعود نفت شد
قیمت نفت پس از گزارش ها از رشد غیرمنتظره صادرات روسیه و نگرانی های 
اقتصادی آمریکا، با نخســتین کاهش هفتگی در ســه هفته گذشته روبرو شد 
که روند صعودی طالی ســیاه در ژانویه را محدود کرد.به گزارش ایســنا، بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریــکا برای تحویل در مــارس در بازار 
نیویورک، با یک دالر و ۳۳ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش، بسته شد. شاخص 
نفت آمریکا برای هفته گذشــته، کاهش ۲.۵ درصدی ثبت کرد که نخســتین 
کاهش پس از رشد ۱۱ درصدی در دو هفته پیش از آن بود.شاخص نفت آمریکا 
در ژانویه یک درصد کاهش یافت که سومین کاهش ماهانه برای وست تگزاس 
اینترمدیت پس از افت ۰.۱ درصدی در دسامبر و افت حدود هفت درصدی در 
نوامبر بود.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس در بازار لندن، با ۸۱ 
ســنت معادل حدود یک درصد کاهش، بســته شد. نفت برنت برای کل هفته، 
۱.۱ درصد کاهش یافت که نخســتین کاهش هفتگی پس از افزایش حدود ۱۲ 
درصدی در دو هفته پیش از آن بود. نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، 
در ژانویه کمتر از یک درصد رشــد کرد و به رشــد ۰.۵ درصدی دسامبر افزود.
کاهش قیمت های نفت در بحبوحه انتشار گزارش رویترز روی داد که بر اساس 
آن، بارگیری نفت از بنادر روسیه در دریای بالتیک، در ژانویه به میزان ۵۰ درصد 
نسبت به دسامبر افزایش پیدا می کند. به گفته معامله گران و محاسبات رویترز، 
این افزایش با تالش فروشندگان برای تامین تقاضای قوی در آسیا و سود بردن 
از قیمت های جهانی انرژی روی می دهد.این انتظار که تقاضای چین برای نفت 
به بهبود مصرف در سال میالدی جاری کمک خواهد کرد، تحت الشعاع وضعیت 

تورم در ایاالت متحده قرار گرفت که به شکل ناخوشایندی باال مانده است.

پیشتازی ایران 
در راه اندازی پروژه های نفت و گاز خاورمیانه

انتظار می رود خاورمیانه در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، شاهد آغاز فعالیت 
۶۲۱ پــروژه نفت و گاز باشــد که ایران در این زمینه، نســبت به کشــورهای 
دیگر منطقه، پیشــتاز است.به گزارش ایســنا، پایگاه خبری آفشور تکنولوژی 
)offshore-technology( با اشــاره به آمار شــرکت گلوبال انرژی دیتا در 
گزارشــی نوشــت: از میان ۶۲۱ پروژه ای که قرار است در فاصله سال ۲۰۲۳ تا 
۲۰۲۷ فعالیتشــان را در خاورمیانه آغاز کنند، پروژه های باالدســتی ۸۱ مورد، 
پروژه های میان دستی ۱۴۱ مورد، پاالیشگاه ۸۴ مورد و پتروشیمی با ۳۱۵ مورد، 
باالترین تعداد پروژه ها را خواهد داشــت.پروژه های پایین دستی )پاالیشگاه ها( 
و پتروشــیمی به اتفــاق، حدود ۶۴ درصد از کل پروژه هــای نفت و گاز آتی در 
خاورمیانه در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ را تشکیل می دهند. پس از آن بخش 
میان دســتی قرار دارد و بخش خط لوله بــه تنهایی، ۴۰ درصد از کل پروژه ها 
را تشــکیل می دهد و پس از آن ذخیره سازی نفت با ۲۳ درصد و پاالیش گاز با 
۲۱ درصد قرار می گیرند.پروژه های جدید، با ســهم ۷۸ درصدی از کل پروژه ها 
در سراسر زنجیره ارزش، باالترین تعداد پروژه های آتی در خاورمیانه را تشکیل 
می دهند. ســهم پروژه های جدید به خصوص در بخش پتروشــیمی باال بوده و 
۶۰ درصد از کل پروژه های جدید در سراســر زنجیره ارزش را تشکیل می دهد. 
از ســوی دیگر، بخش اعظم پروژه ها در بخش پایین دســتی )پاالیشــگاه ها(، 
پروژه های توســعه ای با سهم ۴۳ درصدی هستند.در خاورمیانه بیش از نیمی از 
این پروژه ها، در مراحل ساخت و راه اندازی هستند و به احتمال زیاد، فعالیتشان 
را در فاصله ســال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ آغاز می کنند. حدود ۳۴ درصد این پروژه ها، 
در مرحله برنامه ریزی هستند و باقی آنها تصویب شده یا در انتظار تائید هستند.
در میان کشــورهای خاورمیانه، ایران در زمینه پروژه های آتی، پیشتاز است و 
۴۵ درصد از کل پروژه هایی که انتظار می رود فعالیتشــان را تا سال ۲۰۲۷ آغاز 

کنند، مربوط به ایران هستند.

خطر قاچاق معکوس سوخت جدی است
عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران می گوید که قاچاق در اقتصاد ایران تنها به 
واردات غیرمجاز محدود نیست و کاالهای ارزان داخلی نیز در سطحی گسترده 
با خطر قاچاق معکوس مواجه هستند.جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با 
ایسنا، تشریح کرد: در تمام اقتصادهای دنیا، بحث قاچاق و فعالیت های اقتصادی 
غیرمجــاز و پنهان وجود دارد و دولت ها تالش می کنند در ســطوح مختلف با 
آن مبارزه کنند اما در اقتصاد ایران متاســفانه گستردگی قاچاق بسیار باالتر از 
آمارهای جهانی اســت و این نشان می دهد که ما باید برای عبور از این شرایط 
راهی جدید پیدا کنیم.وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق چند ســوال 
مهــم وجود دارد که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم، تصریح کرد: کدام کاالها 
به کشور قاچاق می شوند؟ مبادی ورودی آنها کجاست؟ چرا راه هایی که تاکنون 
برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده پاسخگو نبوده اند؟ چرا مصرف کنندگان 
با وجود ممنوعیت واردات همچنان ترجیح می دهند که از این کاالهای قاچاق 
استفاده کنند؟ و البته از همه مهم تر این سوال است که تامین کنندگان منابع 
مالی قاچاق چه افرادی هستند؟این فعال اقتصادی به آمارهای نهایی قاچاق کاال 
در کشــور اشاره کرد و گفت: وقتی ما می گوییم که در طول سال چند میلیارد 
دالر قاچاق کاال در کشور وجود دارد، یعنی نمی توان انتظار داشت که این ارقام 
از ســوی کوله بران یا ته لنجی ها به ثبت رسیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق 
فعلــی مبارزه کنیم باید ببینیم چه افــرادی تامین کننده این منابع مالی برای 
قاچاق هســتند و با توجه به اینکه تعداد افرادی که بتوانند این حجم از پول را 
وارد قاچاق کنند زیاد نیست، مقامات می توانند برای آن راهکارهایی پیدا کنند.
عدالتیان به وضعیت کوله بران و ســاکنان مناطق مرزی نیز پرداخت و توضیح 
داد: واقعیت این اســت که وضعیت اقتصادی ســاکنان این مناطق تحت تاثیر 
عوامل کوتاه مدت نیســت و فراموشی مســائل کالن و عدم برنامه ریزی برای 
توسعه اقتصادی باعث شده که زیرساخت های فعالیت اقتصادی در این مناطق 
به وجود نیاید. کار دشــوار کوله بری که می تواند برای افراد خطر مرگ داشته 
باشــد نمی تواند انتخاب اول افراد باشــد و تنها تحت تاثیر شرایط دشوار شکل 
گرفته است. پس باید با یک برنامه ریزی کالن و بلندمدت که تنها وابسته به یک 
دولت و یک دوره چهار ســاله نیست و تمام دستگاه ها باید به شکلی بلندمدت 
به آن فکر کنند، کاری کرد که اقتصاد این مناطق پیشــرفت کند و راه حل به 

شکل ریشه ای پیدا شود.

کروز در رتبه ۵۵ پانصد شرکت برتر ایران قرار گرفت
شرکت کروز پنجاه و پنجمین شرکت برتر ایران در بیست و پنجمین ارزیابی 
پانصد شــرکت برتر شد.به گزارش مردم ساالری آنالین،شرکرت صنایع تولیدی 
کروز در بخش قطعات خودرو رتبه اول را در بین شرکت های قطعاتی از آن خود 
کرد.این شرکت در گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو، پس از ایران خودرو، سایپا 
و گروه بهمن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. در این ارزیابی شــرکت های 
برتر بر اســاس ۳۳ شاخص همچون »بیشترین فروش«، »بیشترین سودآوری«، 
»باالترین ارزش بازار«، »باالترین ارزش افزوده«، »بیشــترین دارایی«، »باالترین 
اشــتغال زایی«، »بهره وری کل عوامل« و… معرفی می شــوند که هر ساله این 
ارزیابی بین ۵۰۰ شرکت برتر انجام می گیرد.نقش آفرینی در داخلی سازی قطعات، 
توســعه کارآفرینی و اشتغال زایی برای ۱۲هزار و ۸۰۰ نفر، اثرگذاری در افزایش 
تولید داخل، سودآوری، ایفای نقش مسوولیت   های اجتماعی، صادرات گرا بودن، 
مشتری محوری، استفاده از فناوری و نوآوری در کسب و کار و توسعه بهره   وری، 

دالیل کسب این رتبه برای کروز بوده است.

اختصاص رتبه ۵۴ به گروه بهمن
 در جمع پانصد شرکت برتر ایران 

شــرکت گروه بهمن در تازه ترین ارزیابی ۵۰۰ شــرکت برتر ایران با جهشی 
چشمگیر به رتبه ۵۴ دست یافت. این شرکت در ارزیابی پیشین رتبه ۷۲ را کسب 
کرده بــود و اکنون با ۱۸ پله صعود رتبه ۵۴ را به خود اختصاص داد.به گزارش 
مردم ساالری آنالین،بهمن در میان شرکت  هایی است که بیشترین صعود را دارد 
و در میان شــرکت های خودرویی رتبه ســوم را دارد.در این ارزیابی شرکت های 
برتر بر اســاس ۳۳ شاخص همچون »بیشترین فروش«، »بیشترین سودآوری«، 
»باالترین ارزش بازار«، »باالترین ارزش افزوده«، »بیشــترین دارایی«، »باالترین 
اشــتغال زایی«، »بهره وری کل عوامل« و… معرفی می شــوند که هر ساله این 
ارزیابی بین ۵۰۰ شــرکت برتر انجام می گیرد.بر اساس اطالعات منتشر شده در 
این ارزیابی بهمن در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۶۶۱۱.۶ میلیارد ریال فروش داشته 
است که این رقم در سال ۱۳99 بالغ بر ۷۴۵۷9.۳ میلیارد ریال بوده است.گفتنی 
است سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه بندی شرکت های برتر ایران را 

هر ساله انجام داده است. 

بازار انرژی

خودرو

یک کارشــناس اقتصادی با ابراز نگرانی درباره شــکل 
اجــرای مولدســازی دارایی های دولــت، می گوید: قیمت 
کارشناســی باید قیمت پایه باشد و از همه مهم تر، گزارش 
شــفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. پازوکی با این 
هشدار که اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد و دارایی های 
دولت صــرف پرداخت حقوق کارمندان شــود، می گوید: 
حقوق باید از محل مالیات ها پرداخت شــود. این پول باید 
صرف بودجه های عمرانی کشور شود که هم باعث می شود 
که اشــتغال ایجاد شــود و هم این که به رشد تولید ملی و 

رشد اقتصادی کشور کمک می شود 
مهدی پازوکی، کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو با 
خبرگزاری خبرآنالین درباره طرح مولدســازی دارایی های 
دولت می گوید: مولدسازی دارایی های دولت بسیار خوبی 
اســت، اما شــکل اجرای آن مهم است و ما این جاست که 

نگران هستیم.
وی می افزاید: در مولدســازی، دولــت باید دارایی های 
مازاد و بدون اســتفاده را باید بفروشــد و صرف پروژه های 
عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان ها 
خانه های ســازمانی داریم که در اختیار یک عده ای است 
که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند 
کــه خانه خود را اجاره می دهند و در خانه دولتی ســاکن 
هســتند.این کارشــناس اقتصادی تصریــح می کند: یک 
اشــکالی که در واگذاری ها در سال های قبل وجود داشته، 
این بوده که بخشــی از این دارایی ها را به افراد و موسسات 
خاص داده اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. 
اموال و دارایی ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی 
به عنوان قیمت پایه باشــد و هر کس که باالترین قیمت 
را اعالم کرد، این اموال را به او بفروشــند و پول آن را هم 

بگیرند. 
در عیــن حال، به مردم شــفاف اعالم کنند که اموال و 
دارایی ها به چه قیمتی فروخته شــده است. اگر این اتفاق 
بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشــی از نقدینگی را از 
جامعه جمع می کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه 

می شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.
پازوکی با تاکید بر این که مکانیزم اجرای طرح مولدسازی 
دارایی های دولت خیلی مهم اســت، عنوان می کند: برای 
مثال، خانه های ســازمان نهاد ریاست جمهوری را نباید به 
پرســنل آن نهاد بدهند. حاال اگر فردی هم خواســت این 
خانه ها را بخرد، می تواند در مزایده شرکت کند.وی تاکید 
می کند: از همه مهم تر، گزارش شــفاف فروش اموال را به 
ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد 
زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری ها در اطراف وزارت 
کشــور مهمانســرا دارند که این ها باید فروخته شود و اگر 
کســی هم ماموریت می رود، باید هتل بــرود و هزینه آن 
را هم دولت پرداخت کند.این کارشــناس اقتصادی متذکر 

می شــود: از ســوی دیگر، این طرح بایــد در قالب حفظ 
محیط زیست انجام شــود. برای مثال، اگر در جایی فضای 
ســبز وجود دارد، این بخش ها حق فروش نداشــته باشد.
پازوکی با بیان این که در فروش خانه های سازمانی می توان 
از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد 
آپارتمان دارد که سال هاســت خــاک می خورد، می گوید: 
همچنیــن وزارت نفت در بهجت آباد یا شــهرک ســامان 
واحدهایی دارند و از این دســت بسیار زیاد است.مصونیت 
قضایی اعضای هیات مولدسازی اموال مازاد نوعی آپارتاید 

است/ سازمان برنامه ۳۴ آپارتمان در جردن دارد.
غول هزینه های باالی دولت 

در مقابل درآمدها
این کارشــناس اقتصادی در ادامه با اشــاره به کسری 
شدید بودجه دولت و این نگرانی که اعتبار این اموال صرف 
بودجه های عمرانی نشــود، می گوید: در صورتی اعتبارات 
حاصــل از فروش دارایی های مــازاد در طرح های عمرانی 
هزینه می شــود که مخارج دولت در بودجه جاری کاهش 
یابد. اما متاســفانه در الیحه ۱۴۰۲ به شدت بودجه جاری 
دولت افزایش پیدا کرده است.وی می افزاید: حقوق کارکنان 
دولت ۲۰ درصد باال می رود؛ خب بودجه ســایر بخش ها را 
هم ۲۰ درصد باال می بردند؛ چرا ۴۰ درصد افزایش دادند!؟ 
در حال حاضر بودجه خیلی از دستگاه های وابسته به دولت 
و مجلــس باالی ۳۵ درصد افزایش یافته اســت.پازوکی با 
تاکید بر این که دولت اگــر مخارج جاری را کاهش ندهد، 

مجبور اســت اعتبار حاصل از فــروش دارایی های مازاد را 
هم در بودجه جاری بیــاورد، عنوان می کند: دولت حقوق 
معلم را کــه نمی تواند پرداخت نکند یا حقوق پرســتار و 
بازنشســته را نمی تواند ندهد.این کارشــناس اقتصادی با 
تاکید بر این که حداکثر رشــد مخارج جــاری دولت باید 
در حد حقوق کارمندان دولت باشــد، تصریح می کند: در 
عین حال، پول فروش دارایی های دولت باید در بودجه های 
عمرانی ببرد، چون اقتصاد ایران در بخش زیربناها مشکل 
دارد. برای مثال، در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز نیاز 
به ســرمایه گذاری است.پازوکی متذکر می شود: این ردیف 
در بودجه ۱۴۰۱ هم بوده، منتها عملکردی نزدیک به صفر 
داشته اســت. االن که سه قوه در کنار هم هستند، باید به 

منافع ملی بیاندیشند.
هشدار به فروش اموال به خصولتی ها

وی بــا ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که 
وجود دارد، این اســت که این اموال به بخش خصولتی ها 
فروخته شود، می گوید: یکی از دالیلی که خصوصی سازی 
در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی ها بود. برای مثال، 
بزرگ ترین نیروگاه کشــور در دولــت احمدی نژاد به بنیاد 
شــهید و بنیاد شــهید هم به بانــک دی فروخت. بودجه 
بنیاد شــهید را دولت می دهــد. خب توانیر کــه بهتر از 
بنیاد شهید می توانســت نیروگاه اداره کند!؟ اسم این که 
خصوصی ســازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور 
است.این کارشناس اقتصادی با بیان این که من اعتقاد دارم 

کــه این خانه ها باید به قیمت کارشناســی و در مزایده به 
فروش رود، می افزاید: در این جا به جای این که دولت پول 
پرقــدرت چاپ کند، این پول به عنوان منابع درآمدی قرار 
گیرد تا جلوی رشــد نقدینگی و تورم گرفته شود.پازوکی 
با این هشــدار کــه اعتبار حاصل از فــروش اموال مازاد و 
دارایی های دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان شــود، 
می گوید: حقوق باید از محل مالیات ها پرداخت شــود. این 
پول باید صرف بودجه های عمرانی کشور شود که هم باعث 
می شــود که اشتغال ایجاد شود و هم این که به رشد تولید 
ملی و رشــد اقتصادی کشور کمک می شود.وی با ذکر این 
نکته که در حال حاضر بودجه صداوسیما به شدت افزایش 
پیدا کرده است، می افزاید: االن ده ها خبرگزاری ها در کشور 
از بودجه جاری اســتفاده می کند.این کارشناس اقتصادی 
تاکید می کند: اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال 
مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از 
وضع فعلی روی اقتصاد می گذارد. یعنی مثل فرد معتادی 
می شــود که ثروت پدری خود را بفروشــد و صرف اعتیاد 
خود کند.پازوکی در عین حال متذکر می شود: اگر فروش 
به شــیوه شفاف نباشــد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، 
قطعا تبعات ناخوشــایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت 
نروژ، بیشــترین دارایی را دارد. دولت بایــد این دارایی را 

مولدسازی و صرف پروژه های عمرانی و زیربنایی کند.
وی در ادامه با اشــاره به این که یــک بند مهم مصوبه 
هیات مولدســازی اموال مازاد دولت دارد و این که اعضای 
هیات نســبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از 
هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، می گوید: به 
نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفودی داشتند 
و کاری خالف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. 
این یک نوع آپارتاید اســت.این کارشناس اقتصادی با ذکر 
ایــن نکته که در طرح مولدســازی، هیچ نظرخواهی ای از 
کارشناسان صورت نگرفته است، عنوان می کند: البته این 
بند را گذاشــته اند که افراد محافظه کارانه عمل نکنند، اما 
اگر در مقابل تصمیمات خود مصون باشــند؛ این ســوال 
مطرح است که اگر در مزایده ای سوءاستفاده صورت گیرد، 

چه اتفاقی می افتد!؟
این از مشکالتی است که در سیستم وجود دارد.پازوکی 
در عین حال با اشاره به بند دیگر مصوبه هیات مولدسازی 
اموال مازاد دولت که عنوان شده تعیین قیمت نهایی پایه 
یا نهایی واگذار دارایی های مشــمول این مصوبه توســط 
هیــات خواهد بود، می گوید: من مخالف این بند هســتم. 
قیمت گذاری باید توســط کارشناس رسمی صورت گیرد و 
قیمت کارشناســی باید قیمت پایه باشد. بر همین اساس 
اســت که من نگران اجرای این قانون هستم؛ با این که به 
شــدت طرفدار مولدسازی هســتم. نباید قانون را پیچیده 

کرد.

یک کارشناس اقتصادی:

می خواهند اموال دولتی را بفروشند، حقوق پرداخت کنند

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشــیمی گفت: 
سؤال اساسی این اســت که چگونه بدون توجه به تحوالت 
بازارهای جهانی، در الیحه بودجه قیمت ۲۸ سنت برای گاز 
خوراک پتروشیمی ها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام 

صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند.
فریبرز کریمایی، قائم مقــام انجمن کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم اظهار داشت: به نظر می رسد در تنظیم الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲، به خواســته های تشکل های بخش خصوصی 
هیچ  توجهی نشــده و بســیاری از تصمیمات تأثیرگذار بر 
اقتصــاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشــیمی بدون 
توجه به تحوالت روز بازارهای جهانی اتخاذ شــده، چرا که 
انتظارات و خواسته های متعددی که در جلسات مشترک و 
نامه نگاری های قبلی به دستگاه های دولتی ارائه شده، هیچ 
کدام در تنظیم الیحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشــیمی تصریح 
کــرد: دولت در الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۲ ، قیمت گاز 
طبیعی خــوراک واحدهای پتروشــیمی را معادل ۷۰۰۰۰ 
ریال و قیمت گاز ســوخت این واحدهــا را ۳۵۰۰۰ ریال 
در هرمترمکعب تعیین کرده، که این قیمت ها با احتســاب 
مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب به ۸۰۵۰۰ و ۴۰۲۵۰ ریال 

در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در ســال ۱۴۰۲ شــاهد 
افزایــش ۴۰درصدی در نرخ خوراک گاز و ۷۵ درصدی در 
نرخ گاز سوخت هستیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای 
پتروشــیمی با احتساب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۲۸ سنت در 
هر مترمکعب در سال ۱۴۰۲ می رسد و این تصمیم دولت 
در الیحه در شــرایطی اســت که در حال حاضر )۷ بهمن 
۱۴۰۱( نرخ گاز طبیعی در بزرگترین هاب تجاری گاز ایاالت 
متحده –هنری هاب- معادل ۱۱ ســنت در هر مترمکعب 

اســت. کریمایی با بیان اینکه »سؤال اساسی این است که 
چگونه بــدون توجه به تحوالت بازارهای جهانی، در الیحه 
بودجه قیمت ۲۸ ســنت برای گاز خوراک پتروشــیمی ها 
تعیین شــده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز 
تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند«، گفت: باید پرســید 
چه بررسی های کارشناســی برای تعیین این نرخها انجام 
شده اســت؟ در حالیکه قیمت متانول و اوره در دنیا متأثر 
از کاهش قابل مالحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و بویژه 
هنری هاب و ۱۱ سنت خواهد بود، چگونه انتظار داریم که 
واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز ۲۸ سنتی توان 

تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش 
از ۱۵۰۰۰ اشــتغال مستقیم در کشور وجود دارد که %۳۲ 
ظرفیت اسمی تولید و ۴۳% ظرفیت قابل فروش این صنعت 
بزرگ را بخود اختصاص داده است که بدون شک از الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان 
کرد:  افزایش ۷۵ درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای 
پتروشیمی ، قیمت تمام شده سرویس های جانبی نظیر برق 
، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحدها را به شدت افزایش 
خواهد داد و این درحالی اســت که این سرویس ها در سال 

۱۴۰۱ یک رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده اند.
وی ادامــه داد:  انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعت 
پتروشــمی قبل از تنظیــم و ارائه الیحه بودجــه، دائما با 
دســتگاه های مختلف دولتی در مکاتبــه بوده و اکنون هم 
تبعات چنین قیمت گذاری را برای صنعت پتروشیمی کشور 
به نهادهای مســئول اعــالم می کنــد؛ امیدواریم مجلس 
شورای اسالمی، در فرآیند بررســی بودجه، در قیمت گاز 
پتروشــیمی ها اصالحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات 

صنعت پتروشیمی کمک نماید.

توسط انجمن کارفرمایی پتروشیمی انجام شد

انتقاد از قیمت گاز پتروشیمی ها در الیحه بودجه

رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطالعات 
۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت شناســایی شــده و 
همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه 

مالیات آنها هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور در ارزیابی 
خود پیرو اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت گفت: 
در زمینــه اخذ مالیــات از خودروهای گران قیمت در 
ســال جاری توانستیم اطالعات مناسبی که به مراتب 
از سال قبل بهتر است، از پلیس راهور دریافت کنیم.
وی با اشاره به جلســات متعدد سازمان امور مالیاتی 
با مســئولین پلیس راهور ، به ویژه »موسسه پژوهش 
ناجی«گفت: این بخش اطالعات خودروها را در اختیار 
دارد لذا با الگو های مشترکی که در این بخش طراحی 
کردیم و قیمت گذاری که توسط سازمان امور مالیاتی 
انجــام گرفت، انواع خودروی گران قیمت بر اســاس 

قیمت گذاری سازمان امور مالیاتی، کدبندی شد.
منظور بــا بیان اینکه خودروهــای گران قیمت به 
واســطه سامانه پلیس راهور شناسایی و اطالعات آنها 
اســتخراج شــد، گفت: در حال حاضر اطالعات ۴۰۰ 
هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده و همکاران 
ما در ســازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات 
آنها هســتند لذا سعی می کنیم تا مدت زمان یک الی 
۱۰ روز آینده این مالیات ها را بر روی درگاه سازمان به 
اطالع مالک این خودروها برســانیم و به نوعی مطالبه 

مالیات کنیم.
وی تاکید کــرد :پرداخت مالیــات از خودروهای 
گران قیمت از سال گذشــته تاکنون شتاب بیشتری 
گرفته، لذا از حدود ۲ هزار میلیارد تومان شناســایی 

مالیــات خودروهای گران قیمت در ســال گذشــته، 
تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان منابع وصول شده 
است و مابقی هم در حال عملیات وصول و اجرا است 

که به زودی آنها هم وصول خواهد شد.
رئیس امور مالیاتی کل کشور ادامه داد: پیش بینی 
ما این است که درآمد مالیاتی خودروهای گران قیمت 
در ســال جاری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان باشــد. 
وی با بیان اینکــه زمان و وصول مالیات ها پیرو اعالم 
سازمان امور مالیاتی اســت،گفت: البته ممکن است 

وصول این مالیات تا چند ماه به طول بیانجامد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کل کشــور در ادامه 
درباره آخرین نتایج مالیات ســتانی از خانه های گران 
قیمت که بیش از ۱۵ میلیارد تومان قیمت گذاری شده 
اند، گفت: امسال و در این بخش توانستیم با همکاری 
شهرداری ها در سراسر کشــور و بانک اطالعاتی آنها، 
اطالعات خانه های گران قیمت را در ســطح کشــور 
شناســایی کنیم، از این رو بالغ بر ۳۰۰  هزار رکورد 
خانه گران قیمت را دریافت کــرده ایم این در حالی 
اســت که اطالعات ما در سال گذشته ۱۲ هزار رکورد 
بــود بنابراین در این بخش یک جهش بســیار خوبی 

داریم و علت آن هم همکاری شهرداری ها باما است.
وی ادامــه داد: می کوشــیم از طریــق ســازمان 
 ثبت امــالک، اطالعــات مالکین آنها را شناســایی
کنیم بنابراین در شرایط فعلی مشغول محاسبه مالیات 
این مالکین هســتیم و تا یک مــاه آینده مالیات این 
مالکین را بر روی درگاه سازمان اعالم خواهیم کرد و 
به مالکین اطــالع خواهیم داد تا این مالیات پرداخت 

شود.

رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری بــا اشــاره به 
ســرمایه گذاری ۱۸۵ میلیــون دالری چینی هــا در 
پروژه های لجســتیکی کشــور، از تضمین ســرمایه و 
عدم اعمال برخی محدودیت ها برای ســرمایه گذاران 
خارجی خبر داد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، علی 
فکــری رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران، در نشســت خبری دیروز ضمن 
اشاره به تغییر رویکرد سازمان سرمایه گذاری نسبت به 
گذشــته، گفت: آنچه تا امروز انجام دادیم، اصالح یک 
سری ریل گذاری های سابق اســت و نتیجه آن میزان 
جلب ســرمایه معتبر خارجی است که تقریبا در سال 
گذشــته ۵/۲ برابر شده است.وی گفت: تمام سفرهای 
خارجی من به عنوان رئیس سازمان سرمایه گذاری به 
کشــورهای مختلف از جمله چین امارات، افغانستان، 
عراق، ازبکســتان همراستا با سیاست های کالن کشور 
در ارتباط با همسایگان و کشورهای همسو است.رئیس 
سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: کل طرح های مصوب 
از ســال 9۵  )سال اول اجرایی شــدن برجام( تا پایان 
دولــت قبل، ۱۵۳ مورد بوده اســت که ارزش کل این 
تعداد، ۱۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دالر بوده اســت، از 
این موارد ۷۸ طرح به عنوان مصوب معتبر شــناخته 
شد و حجم مربوط به این ۷۸ طرح یک میلیارد و ۷۳۰ 
میلیون دالر بوده اســت.در سال 9۶ )سال دوم برجام( 
۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر، حجم طرح های مصوب 
بوده که حدود ۲ میالرد و ۶۰۰ میلیون دالر آن معتبر 
ماند و در واقع عملیاتی شد.فکری گفت: سرمایه مصوب 
معتبر هم اکنون ۵ میلیارد و 9۵۰ میلیون دالر اســت 
که تقریبا ۴ تا ۵ برابر، نســبت به سال های برجام شده 

است. یکی از اهداف ما برای جذب سرمایه، کشورهای 
همسایه هستند. در این راستا، تعداد زیادی پروژه های 
صنعــت و معدن داریــم که اتباع، افغانســتان، ترکیه 
و امارات بــر روی آنها ســرمایه گذاری کرده اند.رئیس 
سازمان سرمایه گذاری  گفت: تعداد طرح های چین در 
ایران که معتبر اســت، ۲۵ طرح از ابتدای دولت تا به 
امروز به ارزش ۱۸۵ میلیون دالر بوده است. ۲۱ طرح، 
از این ۲۵ طرح، در بخش صنعت بوده و مابقی در حوزه 
کشــاورزی و معدنی  است.وی در خصوص مشوق های 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی، گفت: اولین 
نکته، تضمین اصل ســرمایه است که توسط جمهوری 
اسالمی این اتفاق رقم می خورد و اصل سرمایه تضمین 
می شــود که در هر شرایطی هیچ آسیبی به آن نرسد. 
نکته دوم، تضمین خروج سود عملیاتی، به این معنا که 
اگر کارخانه ای زده شــده و زمین آن گران شده است، 
ما این گرانی زمین را به عنوان ســود برای سرمایه گذار 
حســاب نمی کنیم بلکــه اصل ســود آن کارخانه، که 
محصول فعالیت کارخانه اســت را برای خروج از کشور 
به صورت ارزی تضمین می کنیم. این ویژگی در کمتر 
کشــورها وجود دارد.فکری با بیان اینکه مشوق بعدی، 
اقامت ســرمایه گذاران است، که سرمایه گذار خارجی 
۳ تا ۵ ســال می تواند اقامت ایران را داشته باشد گفت: 
امتیاز دیگر هم این اســت که هر سرمایه گذاری که در 
ایران سرمایه گذاری کند، حداکثر می تواند ۳ خودروی 
خارجی به صورت عبور موقت وارد کشور کند، ) البته 
هر ۳۰۰ هزار دالر یک خودرو تا 9۰۰ هزار دالر سقف 
آن(همچنیــن ممنوعیت های صادراتــی در خصوص 

سرمایه گذار خارجی اعمال نمی شود. 

سرمایه گذاری ۱۸۵ میلیون دالری چین در معدن و لجستیک ایرانشناسایی اطالعات ۴۰۰ هزار خودروی لوکس برای دریافت مالیات 

بورس

شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با ۱۱ هزار و ۸۷۵ 
واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، 
شــاخص هم وزن با هشت هزار و ۲9۰ واحد کاهش به ۵۰۴ هزار و ۲۰۰ واحد 
و شــاخص قیمــت با چهار هزار و 9۲۶ واحد افت بــه ۲99 هزار و ۶۳۳ واحد 
رسید.شــاخص بازار اول، 9 هزار و ۱۲۱ واحد و شــاخص بازار دوم، ۲۲ هزار و 
۶۰۰ واحد کاهش را ثبت کردند.روز شــنبه در معامالت بورس تهران، بیش از 
۱۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۷ هزار 
و ۳۶۳ میلیارد ریال معامله شــد.همچنین پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با 
۲9۲ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۱۸۲ واحد، صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس )فارس( با ۱۳۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری سپه )وسپه( با ۱۱۷ 
واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۱۰۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشــتند.در مقابل بانک ملت )وبملت( با ۸۰۴ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 
۷۱۲ واحد، توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۶۸۴ واحد، 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۶۵۶ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با ۶۵۲ واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.بر پایه 
این گزارش، شــنبه نماد سیمان اردستان )اردســتان(، ایران خودرو )خودرو(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر(، پاالیش نفت تهران )شتران(، سایپا )خساپا( و بانک تجارت 

)وتجارت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه خودرو هم در معامالت 
دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شــد و در ایــن گروه ۲ میلیارد و 
۱۲۶ میلیون برگه ســهم به ارزش هفت هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال دادوســتد 
شد.شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۵۲ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار 
و ۸۲۷ واحد رسید.در این بازار بیش از هفت میلیارد و ۷۸۸ میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی دادوســتد شــد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس بیش از 
۳۷۶ هزار و ۳۷۵ نوبت بود.پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، بانک دی )دی(، داروسازی دانا )ددانا( 
و توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( تاثیر مثبت بر این شاخص داشتند.در 
مقابل بیمه پاسارگاد )بپاس(، صنعتی مینو )غصینو(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، سنگ آهن گهرزمین 

)کگهر( و بهمن دیزل )خدیزل( با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

افت شاخص بورس در نخستین روز معامالتی هفته


