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بازگشت گاز ایران به عراق طی دو روز آینده
منابع دولتی عراق موعد بازگشت گاز وارداتی از ایران از طریق خط لوله ای 
که از استان دیالی می گذرد را اعالم کردند و افزودند تنها 23 درصد از حجم کل 
وارد خواهد شد.به گزارش ایلنا از »بغداد الیوم«، منابع دولتی عراق اعالم کردند: 
خط لوله پمپاژ گاز وارداتی از ایران که روزانه بیش از 7 میلیون متر مکعب را از 
مرزهای شــرق دیالی به سایر نیروگاه های کشور انتقال می داد، در 26 ژانویه به 
طور کامل متوقف شــد.ظرفیت این خط لوله به بیش از 30 میلیون مترمکعب 
می رســد و نیروگاه های بغداد که بارزترین آنها بسمایه است، برای تولید هزاران 
مگاوات از آن تغذیه می کنند. امید اســت پمپاژ گاز در این خط لوله از 6 تا 7 
فوریه از سر گرفته شود، اما تنها با 7 میلیون مترمکعب که مستقیماً به نیروگاه 
بسمایه می رود؛ هرچند این نیروگاه روزانه به 21 میلیون متر مکعب نیاز دارد تا 
به مرحله تولید کلی برسد.نوســانات پمپاژ گاز ایران به مناطق مرکزی و شرقی 
عــراق متاثر از موج تقاضای باال در تهــران به دلیل دمای پایین بود که موجب 
شــد صادرات را از بیش از 30 میلیون متر مکعب در روز به تنها 7 میلیون متر 
مکعــب کاهش دهد، و همین امر چندین نیروگاه از جمله نیروگاه منصوریه که 
بیش از 600 مگاوات برق تولید می کند را تحت تاثیر قرار داد.این بدان معناست 
که گاز ایران با نرخ پمپاژ تنها 23 درصد از مقادیر قبلی مورد نیاز عراق به این 

کشور باز خواهد گشت.

قرارداد طرح توسعه میدان گازی کیش امضا شد
قرارداد ۹00 میلیون دالری فاز نخســت طرح توســعه میدان عظیم گازی 
کیش با حضور وزیر نفت امضا شــد.به گزارش شــانا ، قرارداد طرح توسعه فاز 
نخســت میدان گازی کیش روز شــنبه هفته جاری هم زمان با سالروز والدت 
باسعادت حضرت علی)ع( و دهه فجر با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن 
خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بین شرکت نفت و گاز پارس و 
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد.میدان گازی کیش، 
یکی از بزرگ ترین میدان های گازی کشور است و میزان گاز درجای این میدان 
برابر با ۵6 تریلیون فوت مکعب اســتاندارد اســت که در صورت توسعه کامل، 
توانایــی تولید 120 میلیون مترمکعب در روز گاز خام را خواهد داشــت.طرح 
توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه ریزی شده است و هم اکنون پس از 
پارس جنوبی بزرگ ترین طرح گازی کشور است. با اجرای این طرح که مشتمل 
بــر احداث یک خط لوله 32 اینچ زیردریایی بــه طول 200 کیلومتر از جزیره 
کیش به عســلویه از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و 
تکمیل 1۴ حلقه چاه از سوی شــرکت ملی حفاری ایران است، 2۸.3 میلیون 
مترمکعب در روز گاز خام و 11.3 هزار بشــکه در روز میعانات گازی از جزیره 
کیش به پاالیشگاه های سایت یک عسلویه منتقل می شود و گاز پاالیش شده به 
شبکه گاز سراسری کشور اضافه خواهد شد.مبلغ این قرارداد ۹00 میلیون دالر 

و مدت زمان اجرای آن 1۴ ماه است.

ایران در جمع ۶ کشور دارنده دانش  فنی 
تولید کک  اسفنجی

وزیــر نفت با بیان اینکه ایران در جمع 6 کشــور دارنــده دانش فنی تولید 
کک اسفنجی قرار گرفته است، گفت: ایران در تولید کک اسفنجی به خودکفایی 
می رســد.به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی ظهر شنبه در آیین بهره برداری 
از کارخانه تولید و ذخیره ســازی قیر نفت جی با اشــاره به سرمایه گذاری های 
مختلف در حوزه نفت و گاز اظهار کرد: امروز بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
طرح هایی در بخش باالدست و پایین دست نفت به ارزش حدود 3 میلیارد دالر 
آغاز می شــود.وی با اشــاره به اینکه کارخانه تولید و ذخیره سازی قیر به همت 
همکارانمان در صندوق بازنشســتگی صنعت نفت ساخته شده است، افزود: در 
این طرح 3۵0 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شــده است.وزیر نفت به اهمیت 
تأمین قیر برای اجرای طرح های عمرانی در کشــور اشاره کرد و ادامه داد: قیر 
تولیدی در این کارخانه در هرمزگان و اســتان های همجوار استفاده می شود و 
بیش از 60 تا 70 درصد نیز صادر خواهد شــد.اوجی با بیان اینکه کک اسفنجی 
از محصوالت وارداتی به کشــور است که در صنایع آلومینیوم استفاده می شود، 
گفت: با آغاز عملیات اجرایی این طرح با 2.2 میلیارد یورو سرمایه گذاری افزون بر 
اینکه در زنجیره نفت کوره ورود کرده ایم، دومین پاالیشــگاه کشور خواهد بود 
که دیگر تولید نفت کوره را نخواهد داشــت.وی با اشاره به اینکه از روزانه 3۵0 
هزار بشــکه تولید پاالیشــگاه نفت بندرعباس، نزدیک 120 هزار تا 130 هزار 
بشــکه نفت کوره تولید می شــود، تصریح کرد: با اجرای این طرح با دانش فنی 
پژوهشــگاه صنعت نفت و اســتفاده از توانمندی پیمانکاران و تولیدکنندگان و 
ســازندگان داخلی، ۸ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.وزیر نفت با قدردانی 
از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی و استاندار استان در 
حمایت از پروژه های صنعت نفت و گاز در این اســتان بیان کرد: امیدواریم این 
طرح در زمان مقرر به بهره برداری برســد که افزون بر جلوگیری از خروج ارز از 

کشور، در یکی از اقالم کلیدی واردات، خودکفا شویم.

تولید حدود ۲ میلیون تن اتان در پارس جنوبی
باهوش اعالم کرد که از ابتدای امسال تاکنون، بیش از 16۵ میلیارد و 320 
میلیون مترمکعب گاز به خط لوله سراسری کشور تزریق و بیش از یک میلیون 
و ۹7۵ هزار تن اتان در این مجموعه تولید شــده است.به گزارش وزارت نفت، 
احمــد باهوش با بیان اینکه متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی با 
انجام تعمیرات مناســب، اقدام های نوآور و مؤثر توانســته اند گرمابخش منازل 
هموطنان باشــند، گفت: در ۴۵ روز گذشته از فصل زمستان از پاالیشگاه های 
ســیزده گانه مجتمع گاز پــارس جنوبی بیش از 2۵ میلیــارد و ۸۴1 میلیون 
مترمکعب گاز به شبکه سراسری انتقال تزریق شده است.وی به مقدار تولید گاز 
پاالیشگاه های پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون اشاره و اظهار کرد: با تالش، 
خرد جمعی و کار گروهی متخصصان و کارکنان از ابتدای ســال تاکنون بیش 
از 16۵ میلیارد و 320 میلیون مترمکعب گاز به شــبکه سراسری کشور تزریق 
شده است.مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه این مجتمع با 
تأمین بیش از 7۵ درصد گاز به بزرگترین دروازه تأمین گاز کشــور تبدیل شده 
اســت، افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه استفاده از قطعات و تجهیزات 
ایرانی و تجهیزات بار اول و شرکت های دانش بنیان در ردیف نخست قرار گرفته 
و مقام برتر را در این حوزه کســب کرده است.باهوش تصریح کرد: بدون شک 
در هر مسیری برای رسیدن به اهداف بزرگ باید ابزار مناسب در اختیار داشت 
و بی تردید مجتمع گاز پارس جنوبی، بهترین پشــتیبان برای تحقق چشم انداز 

توسعه کشور و رسیدن به قله انرژی و شکوفایی صنعت نفت کشور است.

بیت کوین در انتظار رکوردی جدید
اصول همبســتگی قیمت بیت کوین )BTC( با شاخص های کلیدی اقتصاد 
کالن هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اما برخی از الگوهای آشــکار شکل گرفته 
و یکی از آنها به تازگی، ســیگنال صعودی فوق العاده نادر را به نمایش گذاشته 
اســت.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، بر اساس تحلیلی که محققی ناشناس 
در توییتر با ۴00هزار دنبال کننده خود به اشــتراک گذاشــته است، بیت کوین 
)BTC( ممکن است بر اساس شاخصی که به طرز ماهرانه ای صعودهای آن را در 
طول تاریخ سکه نارنجی پیش بینی کرده بود، در آستانه رکوردی بزرگ باشد.وی 
پویایی نسبت بین نرخ اوراق قرضه 10 ساله دولت چین )CN10Y( و شاخص 
دالر آمریــکا )DXY( را دنبال کرد؛ این اندیکاتــور به تازگی از خط میانگین 
متحرک یک ســاله خود عبور کرده است.همچنین، شاخص میانگین متحرک 
همگرایی/واگرایی )MACD یا MAC-D( که از مومنتوم پیروی می کند، به 
»منطقه ســبز« بازگشته است که به طور سنتی با احساسات »صعودی« همراه 
است.این ترکیب عوامل برای پنج بار در تاریخ بیت کوین طی سال های 2010، 
2012، 2013، 2017 و 2020 سیگنالی خوش بینانه معتبر برای بزرگترین ارز 
دیجیتال بود. آخرین ظهور آن منجر به افزایش هشت برابری قیمت بیت کوین  
در ســه ماهه چهارم سال 2021- 2020 شد. چشمگیرترین انگیزه آن در سال 
2010 ثبت شد، زمانی که قیمت بیت کوین در چند ماه ۴7هزار درصد افزایش 
یافت.از آنجایی که بیت کوین برای دومین بار در تالش اســت تا 2۴هزار دالر را 
دوباره تسخیر کند، شــاخص ترس و طمع آن برای پنج روز متوالی در منطقه 
طمع باقی مانده اســت.مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر 1.0۸ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 0.3۸ 
درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴1.۵۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.11 درصد کاهش داشته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در 2۴ ســاعت گذشته 3۸.۵۹ میلیارد دالر است که 

2۹.۸6 درصد کاهش داشته است. 

اخبار انرژی

ارز دیجیتال

عضو هیات علمی  دانشــگاه الزهرا بر این باور است که 
طرح مولدســازی دارایی های دولتی اعالم ورشکســتگی 
مالی عمومی اســت و در نتیجه خشک شدن ظرفیت های 

درآمدزایی سنتی در کشور مطرح شده است.
به گزارش خبرآنالین، طرح مولدســازی اموال دولتی با 
بندهای عجیب و غریب آن این روزها ســر و صدای زیادی 
به پا کرده است؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است 
که دولت اموال بال اســتفاده ای که دارد یا اموالی که ارزش 
افــزوده و بهره وری پایین دارد و ســال ها رها شــده اند و 
استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی گیرد را شناسایی 
کند تا این اموال بهینه سازی شود.تشکیل هیاتی هفت نفره 
با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و 
مولدسازی دارایی های دولت، ویژگی شک برانگیز این طرح 
اســت، طرحی که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، 
در شصت و هفتمین جلسه شــورای هماهنگی سران قوا 
تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقالب رسیده 
است.حســین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی 
دارایی های دولت نشــانه شکســت های متعدد است؛ این 
اســتاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت 
و گو با خبرآنالین و در پاســخ به این پرسش که این طرح 
چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت:» این 
طرح کامال متمایز از روش های خصوصی ســازی است که 
در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک 
رویه متفاوتی را عرضه می کند که نشــان دهنده شکست 
روش های قبلی اســت و حاکی از آن اســت که مسئوالن 

ناتوان از انجام ماموریت خصوصی سازی بودند.« 
راغفر در ادامه افزود: »در گذشته خیلی ها به طرح های 
خصوصی ســازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی 
نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده  که البته 
خیلی فراتر از روش های خصوصی سازی قبلی است و اعالم 
ورشکســتگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می رفت که 
اقتصادی کــه ظرفیت های تولید ثروت ملی ندارد و داللی 
و سفته بازی و ســوداگری، سکه رایج آن شده است، دیر یا 
زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال 

دولتی اعالم ورشکستگی این اقتصاد است.«
این اســتاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در 
علم اقتصاد گفت:» در علم اقتصاد معادله ای با عنوان فساد 
داریم. بر اســاس این معادله فســاد برابر است با انحصار، 

صالح دید گروهــی خاص و نبود الزام برای پاســخگویی. 
خروجی وجود این ســه مولفه، فساد است و متاسفانه در 
طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی ، تمام اجزای 
این معادله یکجا فراهم شده است. مکانیزم کار این است که 
در ابتدا گروهی باید تشــخیص دهند که دارایی های مازاد 
دولت کدام اســت و بعد قیمت این دارایی ها با صالح دید 
آنان مشخص می شود و به هرکسی که خواستند می توانند 
ایــن دارایی هــا را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاســخگو 
نیســتند.« راغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عده ای در 
کشور نشسته اند و برای اموال عمومی برنامه ریزی می کنند؛ 
گفت:»نتایــج این طرح را مردم دیر یــا زود خواهند دید، 
مــن معتقدم تداوم این طرح نشــان دهنده آن اســت که 
ظرفیت های کســب درآمد به طور سنتی در کشور خشک 
شده اســت و روش هایی مانند فروش نفت دیگر پاســخگو 
نیست. از این رو دولتمردان نمی خواهند  برای کسب درآمد 

از مســیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده است عبور 
کنند و مســیرهای غیرمتعارفی را انتخــاب کرده اند.«این 
اقتصاددان در ادامه با اشــاره به اینکه روش متعارف کسب 
درآمد در جهان اخذ مالیات است؛ گفت:»انگار قرار نیست 
نظام مالیات ســتانی در ایران مستقر شــود و نظام فشل 
ناکارآمــد کنونی جای خود را به یــک نظام کارآمد دهد؟ 
بهترین فرصت بــرای این کار فشــارها و محدودیت های 
موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و اگر 
در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای 
تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت های پیش رو نیز از 

میان خواهد رفت.«
تشت رسوایی این برنامه از بام خواهد افتاد!

راغفر در ادامه گفت:»یکی از مهمترین الزامات کنونی، 
اجرای خصوصی ســازی واقعی به جای مولدســازی است. 
باید خصولتی ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش 

خصوصی هســتند و فعالیت های اقتصادی گسترده دارند، 
ســهام خودشان را دریک پروســه به مردم یا همان بخش 
خصوصی واقعی عرضه کنند. سپس اصالح نظام مالیاتی و 
خروج کامل دستگاه ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی 
ضرورت دارد.در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست 
زدن به مولدســازی برای کســب درآمد نتایــج به مراتب 
ناگوارتری از خصوصی سازی ناقص در کشور دارد.«به گفته 
وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصالح ساختار بانکی، 
مالیاتی و حل معضالت برنامه خصوصی سازی با اصالحات 
ســاختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر 
فسادی بسته شــود.راغفر تاکید کرد: »این در حالی است 
که طرحی کنونی با ساختار پیش بینی شده می تواند زمینه 
را برای افزایش فســاد مهیا کند و در این موارد نباید روی 
خلقیات شــخصی تکیه کرد بلکه الزم است مبنای اصلی 

قانون باشد.«
واگذاری دارایی های دولت به ثمن بخس

 به نهادهای قدرت 
حســین راغفر در خصوص آنچه که اتفاق خواهد افتاد، 
گفت:»بیم آن می رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای 
قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای 
این طرح نبود.«او در توضیح این مطلب ادامه داد:»از آنجا 
کــه خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، 
برای تملک این دارایی ها ممکن است از بانک ها وام بگیرند. 
بانک هــا نیز در شــرایط کنونی بــا محدودیت های جدی 
سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع 
مالی باید از بانک  مرکزی اســتقراض کنند. نتیجه افزایش 

نقدینگی و چاپ پول است.
 در عمــل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل 
پیش بینی نه تنها ارزش افزوده ای برای کشــور ندارد بلکه 
به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شــد.«این اقتصاددان در 
ادامه با شاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهام آمیز 
گفت:»گذشــته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی 
جهت خرید این اموال،بخش خصوصی در شرایط سیاسی 
و اجتماعــی کنونی حاضر نخواهد شــد که وارد این طرح 
شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم 
را محقق نمی کند.« حسین راغفر در پایان تاکید کرد این 
طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم 

آینده خواهد بود.

روش های سنتی کسب درآمد در ایران دیگر جوابگو نیست

طرحمولدسازیاموالدولتی،اعالمورشکستگیمالیعمومیاست

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از 
رشــد 20۸ درصدی تعیین تکلیف کاالهای در اختیار این 
سازمان تا اواخر دی ماه نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی بیش از ۸۸00 
میلیارد تومان از این کاالها به فروش رســید که نسبت به 
سال گذشته ۵07 درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، 
عبدالمجید اجتهادی در نشســت خبری دیروز خود اظهار 
کرد: از ابتدای ســال تا 2۵ دی ماه در زمینه تعیین تکلیف 
کاالها رشــد 20۸ درصدی را تجربه کرده ایم همچنین در 
زمینه فروش کاال با رشــدی بیــش از ۵00 درصدی و در 
زمینه اعاده آنها رشد 716 درصدی را نسبت به همین بازه 
زمانی در ســال گذشته داشته ایم.وی اضافه کرد: از ابتدای 
ســال تا 2۵ دی ماه امســال بیش از ۸۸00 کاال به فروش 
رسید و همچنین تعیین تکلیف 21 همت کاال انجام شده 
اســت.اجتهادی با اشاره به تســریع در تعیین تکلیف کاال 
در انبارهای بنادر و ســایر انبارهای عمومی گفت: این اقدام 
انگیزه مالکان کاال و تجار را بیشــتر کرده تا هرچه سریع تر 

تکلیف کاالهایشان را مشخص کنند.
وی ادامه داد: در راســتای ایجاد شــفافیت در برگزاری 
مزایده هــا ســعی کردیم به ســمت و ســوی مزایده های 
الکترونیکی برویم حتی شاید در آینده حراج های حضوری 
را هــم کاهش دهیم و به این روش آن را ســوق دهیم. از 
ســویی دیگر از رســانه ها برای اطالع رســانی سریع و به 
موقع در این زمینه قدردانی می کنیم.مدیرعامل ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکــی عنوان کرد: در زمینه 
انهدام کاالهای فســادپذیر هم در سال جاری با رشد 13۸ 
درصدی مواجه شــدیم که البته خوشایند ما هم نیست اما 
بخش اعظمی از این کاالها مربوط به دوره دولت ســیزدهم 
نبوده اســت و برخــی از آنها حتی بیش از 20 ســال در 

انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی متعلق به گمرک 
و در اختیار ســازمان جمع آوری اموال تملیکی باقی مانده 
بودند که تعیین تکلیف شد. البته انهدام این کاالها هزینه 
بسیار باالیی دارد چرا که بخشی از آنها کاالهای شیمیایی 
مانند دارو اســت و انهدام آنها به لحاظ مســائل زیســت 
محیطی باید در محیط های حفاظت شــده و تحت نظارت 

باشد و حتی انتقال آنها هزینه بر است.
تعیین تکلیف انهدام خودروهای لوکس

اجتهادی با اشــاره به پرونده واردات خودروهای لوکس 
در سال های گذشته گفت:  این خودروها قابلیت فروش در 
داخل را نداشــتند و به دلیل این که در ســال های گذشته 
وارد شــده بودند و به گونه ای قدیمی به شمار می رفتند در 
مزایده های به شرط صادرات هم نتوانستیم آنها را به فروش 
برسانیم بنابراین به صورت فنی آنها را معدوم کردیم. البته 
موتور و گیربکس این خودروها در اختیار سه دانشگاه برتر 
قرار گرفت تا بتوانند در راســتای مهندسی معکوس از آنها 

استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اقدام بســیار خوبی که با هماهنگی قوه 
قضاییه در ماه های گذشــته انجام دادیم این بود که 1062 
خودروی وارداتی در ســال های گذشــته کــه پرونده آن 
تشکیل شده بود تعیین تکلیف شد برخی از این خودروها 
آسیب های جدی به بدنه شــان وارد شده بود اما توانستیم 
در مزایده هایی بســیار شــفاف و با نظارت دستگاه قضایی 
آنها را تعیین تکلیف کنیم و عمده این خودروها هم اکنون 
در بازار در اختیار مردم قرار گرفته اســت.اجتهادی اعالم 

کــرد: بســیاری از خودروهایی که منهدم و امحاء شــدند 
خودروهای آمریکایی بودند که ممنوعیت فروش در داخل 
را داشتند و باید باز صادرات می شدند اما با توجه به این که 
ایــن خودروها قدیمی بودند با وجــود برگزاری مزایده های 
مختلف نتوانســتیم آنهــا را برای باز صــادرات به فروش 
برسانیم بنابراین امحاء فنی آنها در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار 
کرد: با توجه به تکلیفی که در فروش کاالها از طریق بورس 
داشتیم، علی رغم برخی مشکالت توانستیم برخی از کاالها 
را از طریق بورس کاال تعیین تکلیف کنیم همچنین تعیین 
تکلیف 21 همت کاالی در اختیار سازمان جمع آوری اموال 

تملیکی انجام شد.
وی ادامه داد: از طریق الیحه بودجه سال آینده با پیشنهاد 
دولت درصددیم تا همه خودروها و ماشین آالت راهداری و 
دیگر ماشین آالت مورد نیاز کارخانه ها که در اختیار سازمان 
جمع آوری اموال تملیکی اســت را در سال آینده از طریق 
مزایده سراســری و آنالین عرضه کنیم و اگر این مساله به 
تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی برسد می توانیم 
از رســوب بیشــتر آنها جلوگیــری کنیم.اجتهادی گفت: 
برخی کاالها با توجه به این که ســالمت محور هستند باید 
تاییدیه های بهداشتی و استانداردهایی را دریافت کنند اما با 
توجه به این که نتوانستند این استانداردها را بگیرند به اموال 
تملیکی معرفی می شوند تا منهدم شوند بخشی از کاالهای 
فســادپذیر هم که منهدم شدند بیش از 20 سال از رسوب 
آنها در انبارهای گمرک و دیگر انبارهای کشور گذشته بود 

و از حیز انتفاع خارج شده بودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در بحث کاالهای اساسی 
عمده کاالهای متروکه شــامل نهاده های دامی اســت که 
در ایــن زمینه 12۵ هزار تن ذرت را که با اســتانداردهای 
داخلی منطبق نبود و در انبارهای بندر ماهشهر ماه ها باقی 
مانده بود همچنین ۵7 هزار تن ذرت در اســتان کرمانشاه 
تعیین تکلیف شــد و در حال حاضر 127 هزار ذرت جدید 
در انبارهــای بندر امام داریم که اقدامات اولیه برای تعیین 
تکلیف آن و تزریق به بازار انجام شــده و می خواهیم هرچه 
سریع تر این اتفاق رخ دهد.اجتهادی درباره آخرین وضعیت 
هواپیماهــا و واگن های قطار بالتکلیــف در گمرک گفت: 
تعــدادی هواپیما متعلــق به یکی از ایرالین هــا بود که با 
هماهنگی های صورت گرفته در اختیار همان شــرکت قرار 
گرفت تا بتوانند در ناوگان از آن اســتفاده کنند. واگن های 
قطار هم که در انبارهای یکی از استان ها باقی مانده تا 10 

روز آینده واگذاری کامل آنها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرونده خودروهای باقی مانده سواری هم 
عمدتا شــامل خودروهای باالی 2۵00 سی سی است که 
امیدواریم با تصویب در الیحه بودجه سال 1۴02 بتوانیم در 
سال آینده آنها را عرضه کنیم.مدیرعامل سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تا قبل از ســال 13۹7 
طبق قانون گمرک کاالهــا پنج ماه پس از آنکه در اختیار 
گمرک قرار می گرفتند متروکه اعالم می شدند اما در حال 
حاضر این پنــج ماه به دو ماه کاهش پیدا کرده اســت از 
ســویی دیگر این قانون شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نمی شــد و متروکه اعالم شــدن کاالها در اختیار خود آن 
منطقــه بود اما با مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی این 

تغییرات اعمال شد. 

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: از ابتدای 
فعالیــت دولت ســیزدهم تاکنــون 2370 واحد صنعتی 
تعطیل احیا شده است.علی رسولیان در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص وضعیت قطعــی برق و گاز صنایع اظهار کرد: 
متاسفانه ما در کشــور در زمینه برق و گاز ناترازی داریم 
که عمده فشــار آن بر صنعت وارد می شــود، در حالی که 
کل مصرف برق صنعت 3۵ درصد است اما  در زمان پیک 

مصرف برق صنعت قطع می شود.
وی افزود: در سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام 
شــد. 1000 مگاوات نیروگاه هــای خودتامین در واحدها 
شــروع به کار کردند. وزارت صمت مجوزهایی داد و ما نیز 
مشــوق هایی در نظر گرفتیم، بنابراین برنامه ریزی نســبتا 

خوبی با وزارت نیرو انجام شد. قطعی برق بی برنامه در حوزه 
صنعت بســیار کم بود و بیشتر به صورت برنامه ریزی شده 
اتفاق افتاد، برای مثال برخــی واحدها اورهال انجام داده، 
برخی از واحدها جمعه ها مشــغول بــه کار بودند و برخی 
شــیفت ها را تغییر دادند. زنجیره های تولید را نیز کنترل 
کردیم تا به تولید بخش هایی که برق آن ها قطع می شود، 
آسیب وارد نشود.رسولیان با بیان اینکه در زمستان امسال 
شاهد کاهش شدید دما و سرمای شدید هوا بودیم که این 

مساله در خراسان رضوی بیشتر بود، عنوان کرد: این سرما 
خارج از برنامه تدوین شــده در ســطح ملی بود. توافقات 
ما برای قطع گاز  صنایع صرفا در حوزه صنایع ســیمانی، 
بخشی از فوالد و بخش هایی از صنایع بزرگ بود اما کسری 
گاز و بــرودت هوا موجب شــد گاز بخش های مختلف از 
جمله شــهرک های صنعتی و صنایع کوچک برای مدتی 
قطع باشد، همچنین کمبود گاز در نیروگاه ها عاملی برای 
قطع برق آن ها نیز شد که در خراسان رضوی مشهود بود.

مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران گفت: اقداماتی با مشــارکت وزارت نیرو برای ایجاد 
نیروگاه در سطح کشور به ظرفیت 13 هزار و ۵00 مگاوات 
نهایی و حدود 20 واحد وارد مرحله اجرای  عملیاتی شده 
اســت. 2 واحد با حدود 700 مگاوات بهره برداری شده و 

ایجاد بقیه نیز به جد دنبال می شود. 
این اقدام بیش از 20 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
است. قرار شد مجوزها، مســائل مربوط به محیط زیست 
و واگــذاری زمین در دولت تعیین تکلیف شــود تا زودتر 
ایــن نیروگاه در مدار قرار بگیرند. اگر این نیروگاه 13 هزار 
و ۵00 مگاواتی وارد مدار شــود، مشــکل ناترازی برق در 

تابستان حل خواهد شد.

شــورای رقابت در روزگذشته دستورالعمل تنظیم بازار 
خودروها را منتشــر کرد که بر اساس آن عرضه کنندگان 
خــودرو را موظف به اجرای تعهداتــی در هفت بند کرده 
اســت؛ نکته قابل توجه این اســت که شــورای رقابت در 
بندهای ۴ و ۵ دســتورالعمل صــادره، بر عرضه خودرو در 
ســامانه یکپارچه اشاره کرده است؛ این بازگشت به سامانه 
می تواند به معنای این باشــد که حرف این شورا برای لغو 
عرضه خودروها در بورس کاال، به کرســی نشســته است.
به گزارش ایسنا، طبق دســتورالعمل شورای رقابت برای  
تنظیم بازار خودروهای ســواری مصوب شــورای رقابت،  
شــرایط خرید خودرو برای متقاضیان تعریف شده است.
شورای رقابت در 7 بند ماده به تعریف شروط طرف عرضه 

کننده پرداخته است.این شروط عبارتند از:
1- تولیدکننــدگان خودرو موظفند در ابتدای ســال 
برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شــورای رقابت و وزارت 

صمت اعالم کنند.  
تبصره 1- وزارت صمت میــزان تحقق برنامه تولید را 
به صورت مســتمر پایش کــرده و در صورت عدم تحقق، 
راهکارهای پیشــنهادی رفع مشکالت و چالش های مسیر 
تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به 

شورای رقابت اعالم شود.
تبصره 2- ســازمان حمایت به صورت مستمر وضعیت 
عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خــود را پایش و گزارش 

مذکور را به کارگروه خود ارائه کند.
2- به منظور بهبود رقابت پذیری و تنظیم عرضه خودرو، 
شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، ساالنه میزان و نوع 

واردات خودرو را تعیین می کند.
3- هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشــی  از نصب آپشن 
یا قطعات که اجباری )و براســاس الزامات قانونی( نباشند، 
باید به سازمان حمایت اعالم و اثر قیمتی آن جهت تأیید 
به کارگروه خودرو ارســال و سپس به شورای رقابت جهت 

تصویب و ابالغ اعالم شود.
۴-به منظور شناسایی مصرف کنندگان واقعی و تسهیل 
دسترســی به بازار، کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند 
طرح های فروش و پیش فروش  خود را در سامانه خود ارائه 
کنند؛ به گونه ای که پیش از ثبت نام، از وجود مبلغ متناظر 
با طرح فروش منطبق با آیین نامــه اجرای قانون حمایت 
از از مصرف کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان 

حاصل کنند.
۵- عرضه کنندگان خودرو و از طریق ســامانه یکپارچه 
فروش خودرو، نســبت به ثبت نام و فــروش خودرو اقدام 

کنند.
6- عرضه کننــدگان حق پیش فــروش خودروهایی که 

قیمت آن تعیین نشده، را نخواهند داشت.
7- بر اســاس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تامین ارز برای واردات 
خودرو را تسهیل کنند.گفتنی است که بر اساس بند ۵ این 
بخش از دســتورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب شورای 
رقابت کــه بر عرضه خودروها در ســامانه یکپارچه تاکید 
دارد؛ این طور برداشت می شود که مجدد فروش و ثبت نام 
خودروهــا در ســامانه یکپارچه خواهد بــود؛ این موضوع 
می تواند پیش زمینه اجرایی کردن درخواســت شــورای 

رقابت مبنی بر لغو عرضه خودروها در بورس کاال باشد.
موضع شورای عالی بورس

 در مورد دستورالعمل خودرویی 
در پی دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم 
بازار خــودرو و اینکه در هیچ بندی از این دســتورالعمل 
اشــاره ای به عرضه خودرو در بورس کاال نشــده یک عضو 
شــورای عالی بــورس عنوان کرد که این شــورا بر عرضه 
خــودرو در بــورس کاال تاکیــد دارد.حمدیرضــا دانش 
کاظمی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به دســتورالعمل 
شــورای عالی رقابت در مورد تنظیم بــازار خودرو اظهار 
کرد: قرار اســت شــورای عالی بورس روز سه شنبه ساعت 
1۴ جلســه ای داشته باشــد و احتماال این موضوع در این 
جلســه مطرح خواهد شد. البته موضع شورای عالی بورس 
مانند قبل مشــخص و شفاف اســت، این شورا بر این باور 
اســت که نه تنها عرضه خودرو در بــورس کاال باید ادامه 
یابد بلکه همه محصوالت و نه فقط هفت درصد محصوالت 
باید در بورس  عرضه شــود.وی ادامه داد: شــورای عالی 
رقابت بر اســاس قانون اختیاراتــی دارد که این اختیارات 
سلب نشده و مورد نظر دادستان کل کشور هم بوده است. 
بنابرایــن اگر به این نتیجه برســند که محصول انحصاری 
اســت، در این صورت شــورای رقابت می تواند در قمیت 
گذاری دخالت کند. بر این اســاس در ســال قبل وزارت 
صمت  اختیاری را از ســران ســه قوه گرفته بود مبنی بر 
اینکه قیمت گذاری خودرو به مدت یک ســال از شــورای 
رقابــت به وزارت صمت واگذار شــود و وزارت صمت این 
اختیــار را در خرداد یا تیرماه بــه بورس داده بود. با توجه 

به اینکه حدود یک ســال از این موضوع گذشته است، این 
اختیار دوباره به شــورای رقابت داده می شود. البته وزارت 
صمت در نظر داشــت موضوع مذکور را توســط سران قوا 
تمدید کند اما احتماال معذوریت هایی وجود داشته است.

این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه در مورد خودرو 
دو قانون مطرح اســت توضیح داد: قانون نخست این است 
که اگر  کاال انحصاری تشــخیص داده شود، قیمت گذاری 
با شورای رقابت است. درحالی که طبق قانون دوم کاالیی 
که در بورس پذیرفته شــود از قیمت گذاری معاف است.

دانش کاظمی با اشــاره به سرنوشت سایر کاالهایی که در 
بورس کاال عرضه شدند اظهار کرد: در مورد عرضه سیمان 
یا محصوالت پتروشیمی و فوالد در بورس نیز مخالفت هایی 
در بدنــه برخی نهادهای تصمیم گذار بوده اســت اما ادله 
بورس قوی بود و باعث شــد این محصوالت در بورس کاال 
عرضه شود که نتیجه خوبی هم در پی داشت. این فضا در 

صنعت خودرو هم رخ داد. 
عرضه خودرو در بورس هم به نفع مصرف کننده شــد 
هم تولیدکننــده و هم به نفع دولــت.وی در پایان تاکید 
کرد:اعضای شورای عالی بورس که وزیر صمت نیز جزو این 
اعضا است، مصر هســتند که خودرو در بورس کاال عرضه 
شود.شورای رقابت امروز دستورالعمل تنظیم بازار خودروها 
را منتشر کرد که بر اســاس آن عرضه کنندگان خودرو را 
موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده اســت؛ نکته 
قابل توجه این اســت که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ 
دســتورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه 

اشاره کرده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری اموال تملیکی خبر داد

رشد ۲۰۸ درصدی تعیین تکلیف کاالها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعا کرد

احیاء بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل

بر اساس دستورالعمل شورای رقابت برای ساماندهی بازار خودرو

عرضه خودرو در بورس کاال متوقف می شود؟


