
در حال�ي ك�ه وزارت نف�ت در ح�وزه س�اخت 
پااليش�گاه موضع خود را رس�مًا اعالم كرده و 
آن را كثاف�ت كاري مي داند، ام�ا زنگنه در يك 
موضع  گيري ديگر، افزايش صادرات فرآورده هاي 
نفت�ي را نش�انگر ي�ك پي�روزي دانس�ت!

وزير نفت براي دستاوردسازي غيرارادي كه اصوالً 
ارتباطي به تفكر حاكم بر وزارت نفت ندارد، افزايش 
صادرات فرآورده هاي نفتي را مايه فخر و مباهات اين 
وزارتخانه دانسته و گفته است:»در سال هاي اخير 
مشكل سرمايه گذاري داشتيم؛ دشمن ما به دنبال 
نابودي مان بود، ام��ا ما در همي��ن دوران باالترين 

ركورد صادرات فرآورده نفتي را داشتيم.«
او درس��ت مي گويد؛ يكي از مهم ترين بخش هايي 
كه توانس��ته صادرات را از محدوديت نجات دهد، 
تجارت فرآورده هاي نفتي ايران اس��ت، اما پرسش 
مهم اينجاست كه چنين دس��تاوردي آيا ارتباطي 
به وزير نفت دارد؟ براي پاس��خ به اين پرسش بهتر 
است نگاهي به اظهارات چندماه پيش بيژن نامدار 

زنگنه داشته باشيم. 
وی در اظهارات��ي عجي��ب و متناق��ض با اس��ناد 
باالدستي كشور، پااليشگاه س��ازي را كثافت كاري 

دانسته و از اينكه در طول 15س��ال وزارت خود بر 
نفت، هيچ پااليش��گاهي نس��اخته به خود باليد. او 
در همه اين مدت، نه تنها هيچ پروژه پااليشي را به 
سرانجام نرس��اند، بلكه با ابطال مجوزهای خوراک 
برخي شركت هاي پااليش��ي به روند خام فروشي 
دامن زد؛ البت��ه وزارت نفت معتقد اس��ت، زنگنه 
دشمن پااليشگاه سازي نيست كه اگر بود، در زمان 
مديريت دوم او در نفت، جمهوري اسالمي ايران به 

صادركننده بنزين تبديل نمي شد. 
   مرهون دولت قبل

باره��ا به اين توهم پاس��خ داده ش��ده ك��ه چنين 
موفقيتي اصوالً هيچ ارتباطي به مانيفيس��ت وزير 
نفت ندارد، چراكه او رس��ماً طرز تفكر خود را س��ر 
مسئله ساخت پااليشگاه ابراز داشته است. تبديل 
ايران ب��ه صادركننده بنزي��ن و فرآورده هاي نفتي 
به دليل پروژه هاي بهينه سازي و افزايش ظرفيتي 
است كه در دولت گذشته كليد خورد و اجرايي شد. 
يكي از عوامل ديگر اين مهم نيز به تكميل پااليشگاه 
ستاره خليج فارس مربوط مي ش��ود كه به استناد 
اعتراف زنگنه با پيشرفت حدود 70درصدي تحويل 
دولت يازدهم شد و اين دولت، مجبور به تكميل آن 

شد، وگرنه به سرنوشت ساير پروژه هاي ديگر نفتي 
مبتال مي شد و كاماًل مس��كوت مي ماند. اگر امروز 
جمهوري اسالمي ايران به صادركننده فرآورده هاي 
نفتي تغيير چهره داده، به دليل پروژه هايي است كه 
در دوراني جز دوره زنگنه تصويب و اجرايي و اغلب 
تكميل شده است، ولي از آنجا كه تفكر امروز وزارت 
نفت، چيزي ج��ز عقب ماندگي در ح��وزه پااليش 
نداشته و ندارد، طبيعي اس��ت از دستاوردي مايه 

بگذارد كه با آن بيگانه است. 
به وزارت نفت باش��د، همه پااليش��گا  هاي كش��ور 
را از مدار فعاليت خ��ارج كرده و با ص��ادرات نفت 
خام، كش��ور را به واردكننده تبدي��ل می كند، كما 
اينك��ه نگاهي به دوره ه��اي وزارت زنگنه، نش��ان 
مي دهد در دوره او – به جز سه س��ال اخير- ايران 
بيشترين واردات بنزين را داشته و در حوزه صادرات 

فرآورده هاي نفتي، همواره درجا زده است. 
بي توجهي ژنرال به پااليشگاه سازي يكي از مهم ترين 
عوامل موفقيت تحريم ها در كاهش شديد صادرات 
نفت ايران بوده و اس��ت. روزهايي كه به وزير نفت 
گفته مي ش��د صنعت پااليش��ي را براي كوركردن 
تحريم هاي احتمالي توسعه دهد، ولي تصميم مقام 

عالي وزارت، هماني بود كه امريكا آن را مي پسنديد. 
ايجاد وابستگي شديد به صادرات نفت خام، محصول 
تفكري است كه معتقد است براي در امان ماندن از 
تحريم ها، بايد ابتدا مشكالت سياسي و بين المللي 
با كدخدا برطرف شده تا همه چيز در شرايط عادي 

قرار گيرد. 
گروگان گيري منافع ملي با اين ابزار، اما در هشت 
سالي كه زنگنه وزير نبود، به كنار رفت و خروجي اش 
اين روزها به كمك كشور آمده است؛ چه در دوران 
دولت كارگزاران كه دو پااليشگاه بندرعباس و شازند 
ساخته شد و چه در دولت قبل كه پااليشگاه ستاره 
خليج فارس به مرحله اجرا درآمد خبري از تفكرات 
زنگنه اي نبود، ولي به محض آنكه او وزير نفت شد، 

دوباره كشور در مدار خام فروشي قرار گرفت. 
   كدام پااليشگاه؟

اين حقيق��ت عي��ان را نمي ت��وان كتم��ان كرد، 
هرچن��د وزارت نفت بخواهد س��اخت پااليش��گاه 
س��تاره  خليج فارس را به ن��ام خود تم��ام كند و با 
آمارسازي هاي خسته كننده، آن را دستاوردي براي 
خود بداند، ولي اصل ماجرا اين است كه در صورت 
حاكم بودن تفكر امروز برگذشته، كشور در وضعيتي 

بسيار وحشتناک تر از امروز قرار داشت. 
بخش مهمي از ارزهايي كه وارد كش��ور مي ش��ود، 
مره��ون پااليش��گاه هايي اس��ت ك��ه وزارت نفت 
دوستشان ندارد و چون مجبور است از آنها حمايت 

كند، در ظاهر هم كه شده به آنها مي بالد. 
تنها دستاورد پااليشي وزارت نفت طي هفت سال 
اخير، ايده ساخت هشت پااليشگاه 60 هزار بشكه اي 
در س��يراف بود كه قرار ب��ود، در س��ال 96 افتتاح 
شوند، ولي هنوز در مرحله خاكبرداري باقي مانده 
و بعيد اس��ت حتي در دولت آينده نيز به سرانجام 
روشني برسد. فراموش نش��ود در همين دولت بود 
كه پااليشگاه نفت هرمز دچار يك تصميم غلط شد؛ 
اين پااليشگاه قرار بود در 10كيلومتري بندرعباس 
و با ظرفيت پااليش ٣00 هزار بشكه نفت خام فوق 
سنگين و در مجاورت پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ساخته ش��ود، اما زنگنه دس��تور داد اين مجوز هم 
باطل ش��ود. علل مختلف��ي منجر به اح��داث اين 
پااليشگاه در كنار س��تاره خليج فارس شده بود كه 
يكي از آنها استفاده از هيدروژن مازاد توليد شده در 
پااليشگاه ستاره خليج فارس به منظور بهبود كيفيت 

فرآورده هاي توليدي در اين پااليشگاه بود. 
اين نمونه هاي ساده نشان مي دهد اگر وزارت نفت 
اندكي به پااليشگاه سازي واقعي و نه پفكي اهميت 
مي داد كشورمان بسيار زودتر از گذشته با صادرات 
فرآورده هاي نفتي، مي توانست با قدرت بيشتري به 

جنگ تحريم ها برود. 
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»كثافت« هايي كه منجي درآمدهاي ارزي شدند
اظهارات عجيب وزير نفت براي مصادره كردن صادرات فرآورده هاي نفتي

زنگنه درحالي صادرات فرآورده هاي نفتي را يك دستاورد مي داند كه چند ماه پيش، پااليشگاه سازي را »كثافت« ناميده بود 

  گزارش  یک

آخرين وضعيت خودروهاي دپو شده 
س�خنگوي گم�رك ب�ا بي�ان اينك�ه 2 ه�زار و ۷۸۳ خ�ودرو در 
گمرك باقي مانده اس�ت، گف�ت: از اين تع�داد تنه�ا ۸۴۰خودرو 
اظهار گمركي شده اند. مبدأ ۴۶۷ خودرو نيز كش�ور امارات است. 
س��يدروح اهلل لطيفي، در گفت وگو با مهر گفت: پس از ترخيص 2 هزار 
و ٣25 خودرو از 5 ه��زار و 108 خودرو موجود در گم��رک تا اواخر 26 
شهريور امسال، 2هزار و 78٣ خودرو در گمرک باقي مانده كه از بين اينها 
8۴0خودرو به مرحله اظهارگمركي رسيده اند. وي ادامه داد: بخشي از 
مابقي خودروها ثبت سفارش ندارند و وزارت صمت با اخذ يا عدم پيگيري 
مصوبه ثبت سفارش، مي تواند در مسير ورود يا متروكه يا مرجوع شدن 
اين خودروها كه ارز آن نيز در گذش��ته پرداخت شده و چندين سال در 
مبادي ورودي كشور خاک مي خورند، تصميم بگيرد )حدود هزار و 100 
خودرو(، بخشي از اين خودروها نيز تشريفات گمركي را طي كرده اند و 
بيش از هزار و 160 خودرو نيز داراي پرونده قضايی اس��ت كه براساس 
مصوبه هيئت دولت به مح��ض تبرئه در محاكم امكان طي تش��ريفات 
ترخيص را خواهند داشت كه بخشي از 8۴0 خودروي اظهار شده نيز در 
اين مسير بوده اند. لطيفي در خصوص خودروهاي اظهار شده به گمرک 
توضيح داد: در بين اين خودروها، 551 دستگاه در سال 97، 111دستگاه 
در سال 98 و 178 دستگاه در سال 99 در مهلت هايي كه براي اظهار كاال 
داده شد اظهار شدند، اما هنوز ترخيص نشده اند. سخنگوي گمرک ايران 
درباره مبدأ خريد اين خودروها نيز بيان كرد: مبدأ خريد ۴67دستگاه 
از اين خودروها كشور امارات، 161دستگاه كشور چين، 105 دستگاه، 
كشور تركيه، ۴9 دستگاه كشور عمان، ۴6 دستگاه كشور آلمان )عمدتاً 
خودروهاي شركت بنز(، شش دستگاه كشور هند، دو دستگاه كشور ژاپن، 
يك خودرو كشور قطر و يك خودرو نيز كشور گرجستان است. لطيفي 
تشريح كرد: براساس مصوبات دولت ترخيص خودروهايي كه حجم موتور 
آنها باالي 2500 سي سي بوده يا خودروهاي امريكايي يا خودروهايي كه 
به سفارش امريكا ساخته شدند، ممنوع است. بخشي از خودروهايي كه 
نتوانستند از گمرک پروانه ترخيص بگيرند به خصوص در منطقه آزاد 
اروند يكي از اين دو موضوع را نقض كرده بودند )8٣ دس��تگاه( در حال 
حاضر ترانزيت خودرو بين مناطق آزاد نيز اگر امريكايي باشد قابل انجام 
نيست. وي بيان داشت: واردات خودرو از كشور چين معموالً خودروهاي 
چيني است. اين كشور شريك اول كشور ما در حوزه صادرات و واردات 
اولين مقصد و مبدأ است. آلمان نيز چهارمين كشور وارداتي ماست كه 
برخالف ديگر كشورهاي برجام تجارت بهتري با كشورمان داشته است. 
امارات نيز در صادرات سومين مقصد و در واردات دومين مبدأ براي تأمين 
كاالهاي كشور است كه جنبه واسطه اي دارد و به همين دليل سفارشات 
بيشتري از آنجا بوده است. كشور عمان نيز به ايران نزديك شده است و آن 
هم جنبه واسطه اي دارد و در دوره كرونا بخشي از تجارتي كه در گذشته با 
امارات انجام مي شد، با بروز محدوديت ها از سوی كشور عمان انجام شد. 

بازگشت ۴۰ ميليارد يورو ارز صادراتي 
مي�زان ص�ادرات مش�مول رف�ع تعه�دات ارزي از 22 فروردي�ن 
۹۷ تا پايان مردادماه س�ال ج�اري، ۶۴ ميلي�ارد يورو ب�وده كه با 
احتس�اب مهل�ت چهارم�اه ه ب�راي رف�ع تعه�دات ارزي ميزان 
تعه�دات ارزي تا پايان آذرماه س�ال ج�اري بي�ش از ۵۸ ميليارد 
ي�ورو بودك�ه از اي�ن مق�دار، بي�ش از ۶۸ درص�د، مع�ادل ۴۰ 
ميلي�ارد ي�ورو ب�ه چرخ�ه اقتص�ادي كش�ور بازگش�ته اس�ت. 
احسان قمري مديركل دفتر توس��عه خدمات بازرگاني سازمان توسعه 
تجارت در گفت وگو با ايلنا اظهار داش��ت: ميزان صادرات مشمول رفع 
تعهدات ارزي از 22 فروردين 97 تا پايان مردادماه سال جاري، 6۴ ميليارد 
يورو بوده كه با احتساب مهلت چهارماه  براي رفع تعهدات ارزي ميزان 
تعهدات ارزي تا پايان آذرسال جاري بيش از 58 ميليارد يورو بودكه  از 
اين مقدار، بيش از 68 درصد، معادل ۴0 ميليارد يورو به چرخه اقتصادي 
كشور بازگشته است. از اين ميزان رفع تعهد انجام شده، ٣7 ميليارد يورو 
مربوط به واحدهاي توليدي و ٣ ميلي��ارد يورو مربوط به واحدهاي غير 
توليدي بوده اس��ت. وي افزود: الزم اس��ت كارگروه پايش رفتار تجاري 
مستقر در دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص تعليق كارت هاي 
بازرگاني پاسخگو باشند، ولي براس��اس مصوبات كارگروه پايش رفتار 
تجاري 2 ه��زار و 1۴6 كارت بازرگاني مربوط به واحدهاي غير توليدي 
كه كمتر از ٣0 درصد تعه��دات ارزي خود را ايفا كرده اند تعليق ش��ده 
است. قمري تصريح كرد: براس��اس اقدامات انجام شده توسط كارگروه 
اقدام ارزي مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها و با همكاري جامعه صادركنندگان تاكنون 
بيش از 700 كارت بازرگاني رفع تعليق شده است. مديركل دفتر توسعه 
خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: با هدف حمايت 
از توليد و اشتغال و با عنايت به سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي در 
خصوص درونزايي و برونگرايي اقتصاد و همچنين نامگذاري سال جاري 
به نام سال جهش توليد، كارت بازرگاني هيچ واحد توليدي تعليق نشده و 
با تمهيدات در نظرگرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
و همكاري ساير بخش ها روند ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان سرعت 
بيشتري به خود گرفته است. قمري در مورد كارت هاي بازرگاني توليدي 
و غيرتوليدي اظهار كرد: كل كارت هاي بازرگاني كه نسبت به صادرات 
اقدام كرده اند، 11هزار و هشت كارت بوده كه از اين تعداد، 7هزار و 66 

واحد توليدي و مابقي واحدهاي غيرتوليدي بوده اند. 

پيامك هاي جعلي براي سهام عدالت
پيامك هاي�ي درم�ورد ثبت ن�ام در س�امانه س�جام ب�راي برخي 
مش�مولين س�هام عدالت ارس�ال و در آن اعالم ش�ده اس�ت كه 
اگر در زمان مش�خصي در س�جام ثبت نام نكنند، س�ود س�هام را 
درياف�ت نخواهند ك�رد؛ درحالي كه اي�ن موضوع صح�ت ندارد. 
به گزارش ايسنا، افرادي كه روش غيرمستقيم را براي مديريت سهام عدالت 
خود انتخاب كرده بودند س��هامدار شركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
محسوب مي شوند كه زمان ثبت نام س��هام عدالت آنجا ساكن بوده اند. در 
نتيجه شركت هاي همان استان مديريت سهامشان را برعهده دارد. بر اين 
اساس چندي پيش اعالم شد كه افراد مذكور الزم است در سامانه سجام 
به نشاني sejam. Ir ثبت نام كرده و كد بورسي خود را دريافت كنند. در 
اين ش��رايط اين افراد از منافع آزادسازي سهام عدالت برخوردار مي شوند 
و دراين شرايط مي توانند سود س��االنه خود را دريافت كنند. درواقع سود 
ساالنه سهام عدالت به اين افراد تعلق مي گيرد اما فقط زماني مي توانند سود 
خود را دريافت كنند كه سجامي شده باشند. در اين راستا اخيراً پيامك هايي 
در مورد ثبت نام در سامانه سجام براي برخي مشمولين سهام عدالت ارسال 
و در آن اعالم شده است كه اگر در زمان مشخصي در سجام ثبت نام نكنند، 
سود سهام را دريافت نخواهند كرد؛ درحالي كه اين موضوع صحت ندارد؛ 
زيرا براي ثبت نام در سامانه سجام مهلتي در نظر گرفته نشده است. به گفته 
محمدرضا پوررضايي، مشاور اجرايي سهام عدالت شركت سپرده گذاري 
مركزي، اين پيامك ها قانوني نيست و سهامداران عدالت نبايد به آنها توجه 
كنند. وي تأكيد كرده است كه اين پيامك ها از طرف برخي از شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني ارس��ال ش��ده تا افراد با ثبت نام در سامانه سجام 
بتوانند در مجامع اين شركت ها شركت كنند، زيرا لزوم برگزاري مجامع 
به حد نصاب رسيدن شركت كنندگان است. سهامداران سهام عدالت كه 
روش غيرمستقيم را انتخاب كردند بايد در سامانه سجام ثبت نام كنند تا 
از مزايايي همچون شركت در مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
استفاده كنند. با ثبت نام در سامانه سجام مش��كلي در واريز سود و نقل و 

انتقال سهام افراد ايجاد نمي شود. 
افراد بعد از ثبت نام درسامانه سجام بايد در يكي از دفاتر پيشخوان دولت، 
بانك ها و كارگزاري ها احراز هويت شوند كه در شرايط كرونا افراد مي توانند 

به صورت آنالين احراز هويت شوند. 

اميدواري هند به واردات نفت ايران 
هند اميدوار اس�ت ب�ا روي كارآم�دن دول�ت جدي�د در امريكا كه 
ممكن اس�ت تس�هيل تحريم ها عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال 
را ب�ه دنب�ال داش�ته باش�د، مناب�ع واردات نف�ت را متن�وع كند. 
به گزارش اويل پرايس، دارمندرا پرادهان وزير نف��ت هند در مصاحبه با 
تلويزيون بلومبرگ با اشاره به سياس��ت هاي وعده داده شده از سوي جو 
بايدن، رئيس جمهور امريكا گفت: برخي تغيي��رات ژئوپلتيكي در پيش 
اس��ت. وزير نفت هند اظهارات ماه گذش��ته خود را مجدداً تكرار و تأكيد 
كرد: اين كشور به عنوان سومين واردكننده بزرگ نفت در جهان تمايل 
دارد فرصت هاي بيش��تري براي متنوع كردن منابع واردات نفت شامل از 

سرگيري واردات نفت ونزوئال و ايران در دوران بايدن داشته باشد. 
دولت ترامپ از س��ال 2018صادرات نفت ايران و ونزوئال را با هدف قطع 
درآمدهاي نفتي اين دو كشور هدف تحريم قرار داد، اما بايدن وعده داده 
كه به مسير ديپلماس��ي با ايران بازخواهد گشت و توافق هسته اي را احيا 
مي كند. پس از اينكه تحريم ها عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال در سال 
2019 تشديد و شامل كساني شد كه نفت از اين كشورها وارد مي كنند، 
هند در ماه مه سال 2019 واردات نفت از ايران را متوقف كرد و خريد نفت 

ونزوئال را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
 شركت ريالينس اينداستريز كه بزرگ ترين پااليشگاه در هند و جهان را 
دارد، خريد نفت ونزوئال را در ژوئن س��ال 2020 متوقف كرد. اين شركت 
تنها شركتي نبود كه به دليل نگراني از مجازات امريكا، خريد نفت ونزوئال را 
متوقف كرد. شركت نايارا انرژي هم خريد نفت از اين كشور امريكاي جنوبي 

را متوقف كرد و در عوض به خريد نفت كانادا، كويت و اكوادور پرداخت. 

ضربه اروپا به روسيه
نمايندگان پارلم�ان اتحاديه اروپا در واكنش به دس�تگيري مخالف 
برجسته دولت روسيه، قطعنامه اي را تصويب كردند كه در آن خواستار 
متوقف ش�دن تكميل س�اخت خط لوله گازي نورداستريم2 شدند. 
به گزارش رويترز، الكسي ناوالني برجسته ترين منتقد والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه كه براي نخس��تين بار از زمان مسموميتش با يك 
عامل شيميايي جنگي، به تازگي به روسيه برگشته شده بود، به جرم نقض 

آزادي مشروط خود، دستگير و زنداني شده است. 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان كه با وجود انتقاد ساير كشورهاي اتحاديه 
اروپا، از موضع خود در خصوص خط لوله نورداستريم2 عقب نشيني نكرده 
اس��ت، اظهار كرد: با وجود پرونده ناوالني نظرش درباره اين پروژه تغيير 
نكرده اس��ت. نمايندگان پارلمان اتحاديه اروپا به اتفاق آرا - با 581رأي 
موافق در برابر 50 رأي مخالف و ۴۴ رأي ممتنع- به مس��دود شدن كار 
ساخت اين خط لوله رأي دادند و از اتحاديه اروپا خواستند در روابطش با 

روسيه تجديدنظر كند. 
از سوي ديگر رگوالتور دريايي فدرال آلمان اعالم كرد: در انتظار دريافت 
جزئيات شكايات گروه هاي محيط زيستي عليه ساخت نورد استريم 2 است. 
خط لوله گاز طبيعي نورد استريم 2 براي دو برابركردن ظرفيت صادرات گاز 
روسيه به آلمان به 110ميليارد متر مكعب در سال طراحي شده است و با 
دور زدن اوكراين و عبور از بستر درياي بالتيك، اين كشور را از درآمد مربوط 
به ترانزيت گاز محروم مي كند. اين پروژه به نقطه اختالف ميان مسكو و 
واشنگتن تبديل شده كه در تالش براي جلوگيري از افزايش وابستگي اروپا 
به انرژي روسيه است. امريكا هفته جاري كشتي روسي فورچونا كه ادامه 
عمليات احداث لوله در بستر دريا را انجام مي دهد را هدف تحريم قرار داد. 
شركت گازپروم روسيه ساخت اين پروژه را به همراه شركاي غربي خود 
شامل يوني پر، وينترشال، انژي، او ام وي و شل پيش مي برد. ساخت 90 
درصد اين پروژه تكميل شده و تنها 62 كيلومتر ديگر در بخش آب هاي 

سرزميني دانمارک باقي مانده است. 

چين عامل كاهش قيمت نفت 
قيم�ت نف�ت در معام�الت دي�روز تح�ت تأثي�ر نگراني ه�ا 
چي�ن،  در  جدي�د  كروناي�ي  محدوديت ه�اي  ب�ه  نس�بت 
11 م�اه اخي�ر عقب نش�يني ك�رد و كاه�ش ياف�ت.  از اوج 
به گزارش رويترز، بهبود تقاضا براي سوخت در چين از رشد قيمت نفت در 
اواخر سال 2020 حمايت كرده بود، اما اين منبع حمايتي با موج جديد ابتال 
به كوويد - 19 و اعمال محدوديت هاي جديد براي مقابله با شيوع بيماري 

در چين، ضعيف شده است. 
استفن اينس، استراتژيست ارشد بازار در شركت اكسي كورپ در يادداشتي 
نوشت: در واقع سرمايه گذاران تالش مي كنند از وراي مشكالت كوتاه مدت، 
سود بلندمدت را ببينند، زيرا آمار مبتاليان به كوويد - 19 در چين، قابل 
توجه ترين مايه نگراني براي معامله گران اس��ت. شانگهاي كه يك قطب 
تجاري است روز پنج شنبه نخستين موارد ابتال در دو ماه گذشته را گزارش 
كرد و پكن از مردم خواس��ت در تعطيالت سال نوي چيني سفر نروند. به 
اين ترتيب تقاضاي فصلي براي بنزين كه معموالً در تعطيالت سال نو ديده 
مي شود، با تشديد محدوديت ها در س��ال جاري ماليم خواهد بود. اداره 
اطالعات انرژي امريكا در گزارش دورنماي انرژي كوتاه مدت پيش بيني 
كرد، ميانگين قيمت هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت در سه ماهه 
اول 56 دالر خواهد بود كه اين ارزيابي شش دالر باالتر از پيش بيني دسامبر 
اين آژانس است. بازار منتظر انتشار آمار رسمي ذخاير نفت و فرآورده هاي 
نفتي از س��وي اداره اطالعات انرژي امريكا در روز جاري اس��ت. آمار روز 
چهارشنبه مؤسس��ه امريكن پتروليوم نش��ان داد ذخاير نفت امريكا در 
هفته گذشته 6/2 ميليون بشكه افزايش داشته در حالي كه تحليلگران در 
نظرسنجي رويترز كاهش ذخاير به ميزان 2/1 ميليون بشكه را پيش بيني 
كرده بودند. دو منبع آگاه اعالم كردند، نرخ پايبندي اوپك پالس به توافق 
كاهش توليد در دسامبر به 99 درصد رسيد كه اندكي كمتر از 101 درصد 

در نوامبر بوده است.

۵۶۰۰ ميليارد تومان براي طرح ملي مسكن
و  ۵ه�زار  واري�ز  از  مس�كن  بان�ك  هيئت عام�ل  عض�و 
ط�رح  متقاضي�ان  اولي�ه  وج�وه  توم�ان  ميلي�ارد   ۶۰۰
اق�دام مل�ي مس�كن ب�راي اج�راي اي�ن ط�رح خب�ر داد. 
به گزارش ايرنا، »محمدحسن علمداري« به آخرين وضعيت واريز وجه 
به حساب طرح اقدام ملي مسكن اشاره كرد و گفت: تاكنون 192 هزار و 
٣87 نفر در طرح اقدام ملي مسكن افتتاح حساب كردند كه از اين تعداد 
1٣٣ هزار و 628 نفر، وجوه اوليه خود را به حس��اب خود براي اجراي 

طرح اقدام ملي مسكن واريز كرده اند. 
وي از واريزنش��دن وجه از س��وي 58 هزار و 759 متقاضي خبر داد و 
افزود: مبلغ واريز شده از سوي 1٣٣ هزار و 628 متقاضي، 5 هزار و 600 
ميلياردتومان است. علمداري ادامه داد: از 5 هزار و 600 ميليارد توماني 
كه از س��وي متقاضيان براي طرح اقدام ملي مسكن واريز شده است، 
تاكنون بيش از ٣97 ميليارد و 700 ميليون تومان برداش��ت شده و 5 
هزار و 20٣ ميليارد و ٣00ميليون تومان نيز باقيمانده است كه به مرور 
براي اجراي پروژه ها هزينه خواهد شد.  عضو هيئت عامل بانك مسكن 
تعداد پروژه هاي معرفي شده براي دريافت تس��هيالت بانكي را ٣52 
پروژه در قالب 26 هزار و 912 واحد برشمرد و توضيح داد: از تعداد 26 
هزار و 912 واحد معرفي شده به بانك براي دريافت تسهيالت، تاكنون 
76 پروژه به تعداد ۴هزار و 11 واحد به دفترخانه ارس��ال شده است و 
تعداد ۴8 پروژه به تعداد ۴ هزار و 12٣ واحد تسهيالت دريافت كرده اند. 
در طرح مسكن ملي ساخت ۴00 هزار واحد مسكوني در برنامه است كه 
از اين ميزان، 200 هزار واحد در شهرهاي جديد، 100 هزار واحد توسط 
بنياد مسكن در شهرهاي كوچك و 100 هزار واحد در قالب بازآفريني 

در بافت هاي فرسوده عملياتي و اجرايي مي شود. 

35 درصد كارگران فقط حقوق پايه مي گيرند، بدون مزايا
    خبر

يكي از مشكالت مهم كارگران پرداخت نكردن 
مزاياي شغلي است. براساس آمارهاي غيررسمي، 
۳۵درصد كارگران فق�ط حقوق پايه مي گيرند، 
بدون هيچ مزاياي�ي، ولي از ترس بيكارش�دن 
حاضر به ش�كايت از كارفرماي خود نيس�تند. 
به گزارش تس��نيم، فرامرز توفيقي، رئيس كميته 
دس��تمزد كانون ش��وراهاي اس��المي كار درباره 
كارگراني كه مزاياي قانون كار را دريافت نمي كنند، 
گفت: متأسفانه شاهد اين هس��تيم كارگراني در 
جامعه مش��غول فعاليت هس��تند كه حداقل هاي 
قانوني كار را دريافت نمي كنن��د. اين كارگران در 

بهترين حالت تنها پايه حقوق را دريافت مي كنند 
و مشمول س��اير مزايا نمي ش��وند. رئيس كميته 
دستمزد كانون شوراهاي اسالمي كار با بيان اينكه 
96درصد قراردادهاي كار موقت اس��ت، گفت: به 
صورت حدودي ٣5درصد از 96درصد قراردادهاي 
موقت، از مزاياي شغلي بهره مند نيستند.  وي با بيان 
اينكه يكي از داليلي كه نمايندگان كارگران مصوبه 
دستمزد 99 را امضا نكردند، اين بود كه كارفرمايان 
بس��ياري در كش��ور وجود دارند كه حق و حقوق 
كارگران را به صورت كامل پرداخت نمي كنند، ادامه 
داد: درست است كه پرداخت حق سنوات، بن خوار 

و بار، حق مسكن يك قانون است، اما به بسياري از 
كارگران پرداخت نمي شود. 

توفيقي بيان كرد: دولتمردان مي گويند اگر كارگري 
اين مزايا را دريافت نمي كند، به ادارات كار شكايت 
كند، اما به راس��تي كدام كارگر ش��كايت مي كند، 
كارگري كه قرارداد ش��فاهي دارد، شكايت كند؟ 
كارگري كه طبق ماده7 قانون كار قراردادش لحاظ 
نمي شود و حتي يك نسخه از قراردادش در اداره كار 
نيست شكايت كند؟ كارگري كه از ترس بيكاري 
و نداشتن امنيت شغلي كار مي كند شكايت كند؟ 

كارگري كه هيچ دفاعي ندارد، شكايت كند؟

رئيس كميته دستمزد كانون ش��وراهاي اسالمي 
كار ب��ا بيان اينكه ٣0س��ال از تصوي��ب قانون كار 
مي گذرد، اما قانون كار براي كارگران در كارگاه هاي 
كوچك اج��را نمي ش��ود، گفت: بهتر اس��ت براي 
افزايش دستمزد پايه حقوق افزايش پيدا كند كه 
اگر كارگري مزاياي حقوق را دريافت نكرد بتواند از 
پس هزينه هاي زندگي بربيايد.  توفيقي با اشاره به 
اينكه 96 درصد قراردادهاي كار موقت است، گفت: 
مي توانيم به صورت ح��دودي بگوييم حداقل ٣5 
درصد از قراردادهاي موقت اينگونه هستند، يعني 

حقوق و مزاياي شغلي را دريافت نمي كنند.

مشتركاني كه در اقليم هاي آب و هوايي يك، 2و 
۳قرار دارند، اگر كمتر از 2۰۰متر مكعب گاز مصرف 
كنند مش�مول تخفيف صددرص�دي خواهند 
ش�د و عماًل هيچ پولي از آنها گرفته نمي شود. 
به گزارش فارس، مديرگازرساني شركت ملي گاز 
ايران درخصوص مغايرت مبلغ گازبها در پيامك هاي 
ارسالي با مبلغي كه در قبوض سامانه شركت ملي 

گاز وجود دارد، توضيح داد. 
غالمرضا مش��ايخي با اش��اره به اينكه دو مصوبه 
جديد در خصوص رايگان ش��دن گازبهاي برخي 
مش��تركان كم مصرف و همچني��ن تخفيف براي 
برخي ديگر از مش��تركان، در قبوض جديد اعمال 
ش��ده اس��ت، گفت: »اين مغايرت ها ب��ه دليل به 
روزرساني كردن سامانه ها و اعمال مصوبه هاي اخير 
است. به همكاران توصيه ش��ده در انتهاي قبوض، 
مبلغ تخفي��ف، ميزان معافي��ت و تمامي اقدامات 
انجام شده حتماً ذكر ش��ود تا شبهه اي براي مردم 
پيش نيايد، اما اين روند زمانبر است و اگر مغايرتي 

وجود دارد به زودي برطرف خواهد شد.«
وي با تأكيد بر اينكه مالک گازبهاي مشتركان در 
قبوض جديد، مبلغي است كه به تلفن همراه آنها 
پيامك شده گفت: »مردم بايد مبلغ پيامك شده را 
مالک محاسبه قرار دهند، با اين حال اگر اين رقم 
تغييراتي داشته باشد در ماه هاي بعد اعمال خواهد 
شد. براس��اس مصوبه هيئت دولت، مشتركاني كه 
در اقليم ه��اي آب و هوايي يك، 2و ٣ق��رار دارند، 
اگر كمت��ر از 200 متر مكع��ب گاز مصرف كنند، 
مشمول تخفيف صددرصدي خواهند شد و عماًل 
هيچ پولي از آنها گرفته نمي شود. اين مصوبه براي 
اقليم آب وهوايي۴ ، 150 متر مكعب و كمتر از آن و 

براي اقليم5 ، 100 متر مكعب و كمتر از آن در نظر 
گرفته شده است.«

مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه 
قبوض منتشر ش��ده اخير، نخس��تين قبض هاي 
مش��تركان پس از اجراي اين مصوبه است، افزود: 
»عالوه بر اين مصوب��ه، ما يك مصوب��ه ديگر هم 
داش��تيم كه بر مبن��اي آن اگر متوس��ط مصرف 
مشتركان از ميانگين مصرف آنها در مدت مشابه 
س��ال 96 و 97 كمتر باش��د، مش��مول 15درصد 

معافيت در گازبهاي خود خواهند شد.« 
مش��ايخي با بيان اينكه اين مصوب��ه از 16آبان تا 
15اسفند امس��ال اجرا خواهد شد، گفت: »از آنجا 
كه قبوض در پايان دي ماه صادر ش��ده اند و ما بايد 

متوس��ط دماي دي ماه را مالک ق��رار مي داديم و 
فرصتي براي اين كار نبود، بنابراين ما هر ماه يك 
ماه جلوتر اين تخفيف را اعمال مي كنيم و چنانچه 
در ماه بعد اين معافيت مشمول مشتركين نشود، 

در قبض بعدي آن را تعديل مي كنيم.«
مش��ايخي افزود: »البته براي بهينه مصرف كردن 
گاز، مصوبه ديگري هم داريم كه براس��اس آن اگر 
متوسط مصرف يك مش��ترک نسبت به ميانگين 
مصرفش در مدت مشابه سال 96 و 97، 15 درصد 
افزايش داشته باشد مشمول افزايش نرخ تا سقف 
15 درصد در گازبهاي خود خواهد شد. اين قانون 
براي ادارات دولتي سختگيرانه تر است و اگر ارگان 
يا اداره دولتي بيشتر از 80 درصد ميانگين مصرف 

خود در س��ال 96 و 97 گاز مصرف كند، مشمول 
جريمه 50 درصدي مي شود.«

مدير گازرساني ش��ركت ملي گاز ايران با تشكر از 
واحد هاي صنعتي، توليدي و كشاورزي كه در زمان 
اوج مصرف گاز با اين ش��ركت همكاري كرده اند، 
افزود: »اگر به دلي��ل افزايش مصرف گاز در بخش 
خانگي و تجاري، ٣0درصد گاز واحد هاي توليدي، 
صنعتي و كشاورزي را كه مصرف ايستگاهي 5 هزار 
متر مكعب به باال دارند براي 10روز متوالي، كم يا 
محدود كرده باشيم، به پاس اين همكاري 5 درصد 

در گازبهايشان به آنها تخفيف مي دهيم.«
وي درخص��وص مش��كل كمب��ود گاز ب��ا وجود 
تعطيل بودن مدارس و دانش��گاه ها نيز گفت: »ما 
مشكل كمبود گاز نداريم، زيرا اگر چنين مشكلي 
داشتيم عمليات گازرساني به شهر ها و روستا ها را 
متوقف مي كرديم و روزانه ٣هزار مشترک جديد به 

شبكه گاز كشور اضافه نمي شد.«
 وی گفت: »ت��ا االن ني��ز ٣ميليارد مت��ر مكعب 
گاز بيشتري نس��بت به مدت مش��ابه پارسال به 
نيروگاه هاي ب��رق داده ايم ك��ه 500 ميليون متر 
مكعب از اي��ن افزايش از اول آذرماه امس��ال بوده 
اس��ت.« مدير گازرساني ش��ركت ملي گاز ايران 
افزود: »اينكه گفته مي شود چرا با وجود تعطيل 
بودن مدارس و دانش��گاه ها مصرف گاز همچنان 
افزايش دارد، درس��ت نيس��ت، زيرا م��دارس و 
دانشگاه ها مصرف قابل توجهي ندارند، عالوه بر 
اينكه دانش آموزان و دانش��جوياني كه در محل 
تحصيل خود حاضر نمي ش��وند در منزل حضور 
دارن��د و به همين مي��زان به مص��رف آب گرم و 

گرمايش خانگي اضافه مي شود.«

روشنگري مديرگازرساني شركت ملي گاز ايران

گاز براي چه كساني مجاني مي  شود؟

   گزارش 2


