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هر چن�د دولت كنوني ب�ه ش�كل واقع بينانه در 
تالش است مشكالت اقتصادي كشور حل وفصل 
ش�ود اما بايد اعتراف كرد بخش�ي از جامعه در 
رابطه با رفع تمامی مش�كالت به واسطه احياي 
برجام دچار خوش بيني اعتيادگونه ش�ده است. 
تاريخ ايران، دولت و سياستمداري را به خاطر دارد كه 
دوران رفع تحريم و برجام يا احياي برجام را عاري از 
بحران ها و مشكالت ريزودرشت توصيف مي كرد، به 
طوري كه وقتي نرخ دالر در بازار آزاد حدود 33هزار 
تومان بود، آن سياس��تمدار به يكباره وسط دعوا و 
جدال براي دالر دوران پسابرجام نرخ 15هزار تومان 
را تعيين مي كرد و بارها و بارها به همراه دولتمردانش 
افكار عمومي را برای پذي��رش قريب الوقوع برجام و 
رفع مش��كالت دعوت كرد و دست آخر نيز دولتش 
به اتمام رسيد و هزينه هاي تمام اميد ها و وعده ها و 

بدهي هايي كه ايجاد كرد براي ديگري ماند. 
اگر نگاهي به دهه اخير بيندازيم، متوجه مي شويم 
در رابطه ب��ا روزگار بعد از رف��ع تحريم ها و احياي 
برجام چقدر در جامعه خوش بيني پمپاژ شد، اين 
امر تا جايي ادامه يافت كه رئيس دولت دوازدهم در 
دوراني كه نرخ دالر در بازار آزاد در محدوده 33هزار 
تومان به س��ر مي برد، در اقدام��ي تعجب برانگيز 
حتي براي دالر پسابرجام نيز نرخ 15هزار تومان را 
تخمين زد يا در جاي ديگر ادعا مي شد كه با احياي 
برجام مش��كل آب و نان هم حل مي شود، هر چند 
از اين دست نمونه ها بسيار است اما قصد نداريم در 

اين مقال خاطر را مكدر كنيم ول��ی ارائه كوهي از 
وعده هاي سر خرمن، شايد صرفاً به جهت كنشگري 
سياسي و جلب نظر طرفداران و مردم بود اما ارائه 
وعده و ش��عارهاي دل خوش كننده به يك رويداد، 
فضايي در جامعه ايجاد مي كند كه وقتي به هر علتي 
شرط تحقق اين وعده ها به وقوع نمي پيوندد، جامعه 

دچار يأس و نااميدي مي شود. 
بله س��خن از اعتياد اقتصاد ايران به شرطي شدن 
اس��ت و اصاًل بس��ياري از بازارها هنوز هم نسبت 
به ماجراي برجام حساس��يت دارند. شايد عامالن 
خبري و رس��انه اي به جهت ايجاد نوس��ان در يك 
بازار نگاه صرفاً ابزاري به مقوله برجام داشته باشند 
اما بايد ديد كف جامعه نگاه و باورش��ان نسبت به 
ماجراي برجام چيس��ت؟ اين امر ه��ر چند نياز به 
بررسي و پژوهش آماري دارد اما مشاهدات ميداني 
نشان مي دهد هنوز بخشي از مردم جامعه در انتظار 
احياي برجام و حل و فصل مشكالت اقتصادي و به 
ويژه وقوع ارزاني در حوزه كاال و خدمات هس��تند 
و اين موضوع مخت��ص طبقه خاص��ي در جامعه 
نيس��ت، كمااينكه س��رمايه داران نيز مدت هاست 
بخشي از دارايي خود را به وجوه نقد و كاالهايي با 
نقدشوندگي باال تبديل كرده اند تا در صورت احياي 
برجام و كاهش نرخ ارز و طال بتوانند سريعاً در كف 

قيمت در اين بازارها سرمايه گذاري كنند. 
هر چند دولت س��يزدهم تالش زيادي كرده است 
اقتصاد را از وابس��تگي ش��رطي به ماجراي برجام 

خارج كند و رهبر معظم انقالب نيز در اولين ديدار 
دولتمردان دولت س��يزدهم با ايش��ان فرمودند كه 
دولت اوالً اقتصاد را به نتيجه برجام گره نزند و ثانياً از 
راه حل هاي كم اثر و مسكن وار براي حل مسائل پرهيز 
ش��ود، اما در اين ميان بايد توجه داش��ت كه دولت 
گذشته ساليان سال افكار عمومي جامعه را با مقوله 
برجام مديريت كرد و طبيعي است كه جامعه هنوز 
نسبت به اين موضوع اميد و حساسيت داشته باشد. 
هر چند هنوز هم كسي نمي داند آينده برجام چه 
مي شود، كمااينكه ايران شروط خود را صراحتاً با 
غربي ها در ميان گذاشته اس��ت و اگر شروط را به 
عمل آوردند، امكان احياي برج��ام وجود دارد اما 
بايد توجه داشت كه در رابطه با توانايي هاي برجام 
براي حل مس��ائل ايران در دولت گذشته اغراق ها 
و بزرگنمايي ه��اي فراواني انج��ام گرفت كه بايد 
جامعه نخبگاني و عاقل��ه و منطقي نظام در رابطه 
با آثار س��وء اين اغراق ها و وعده هاي ارائه ش��ده از 
سوي دولت قبل به جامعه فكري اساسي كند، زيرا 
نااميدي ناشي از يك وعده موهوم نيز اگر اين وعده 
به ش��دت تكرار و بزرگنمايي شده باشد، مي تواند 
ب��راي جامعه آثار منفي به همراه داش��ته باش��د، 
كمترين اثرش اين اس��ت كه جامعه تا مدت ها به 
توانايي ها و توانمندي هاي خود بي توجه مي ماند و 
همانند روشنفكراني كه در غرب درس خوانده اند، 
پيوسته تصور مي كنند كليد حل مسائل ايران صرفاً 

در ارتباط با غرب است و بس. 

متأسفانه برخي سياس��تمداران عالم سياست را 
براي ارائه هر گونه وعده اي به م��ردم جامعه آزاد 
پنداش��ته اند، بدون اينكه بدانند عدم تحقق اين 
وعده ها چه هزينه هايي براي اعتبار نظام حاكميتي 
دارد. همان زماني كه يك سياستمدار تصور مي كرد 
با رفع تحريم ها تمامی مشكالت ايران حل مي شود 
و بر اين اساس وعده هاي عجيب و غريب به جامعه 
مي داد، باي��د ايش��ان و امثال ايش��ان در جريان 
هزينه تراش��ي هاي كنش��گري سياسي شان قرار 
مي گرفتند، نمي شود يك سياستمدار براي نيل به 
اهدافش در جهت دستيابي به قدرت يا بقا و توسعه 
قدرت هر وعده اي كه مي خواه��د به مردم بدهد 
و فردا روزي كه آن سياس��تمدار نيست و دوران 
خدمتش به پايان رس��يده اس��ت، دولت بعدي و 
نظام حكمراني هزينه هاي وعده هاي ارائه شده از 

سوي ايشان را پرداخت كند. 
ش��ايد برخي سياستمداران دس��تيابي به قدرت را 
از هر مس��يري حتي ارائه وعده هاي توخالي و پوچ 
و محال، هنرمندي خ��ود در عالم سياس��ت تلقي 
كنند، اما اين چگونه هنري اس��ت كه هزينه آن را 
بايد دولت بعد و نظام پرداخت كند و اساساً اين چه 
سياست ورزي اس��ت كه از مخاطب خود برخورد و 
ارائه وعده هاي ش��دني و صادقانه را دريغ مي كند، 
حال آنكه شايس��ته اين است كه در نظام جمهوري 
اسالمي ايران سياستمداران مصالح نظام و اسالم را 

در سياست ورزي در نظر بگيرند. 
از اي��ن رو ه��ر چند دول��ت س��يزدهم در تالش 
اس��ت مش��كالت اقتصاد ايران را با واقع بيني و از 
مسيرهاي موجود و بالمانع وتحريم برطرف كند و 
خوشبختانه عملكرد يكساله دولت نشان مي دهد 
كه توفيقات خوبي هم داش��ته اس��ت اما در كنار 
انعكاس شايسته تر اين دستاوردها، بايد آثار سوء 
اغ��راق صورت گرفته در رابطه ب��ا توانمندي هاي 
برجام در حل تمامی مشكالت اقتصاد ايران را نيز 

از فكر و روح جامعه كم كم برطرف كرد. 
ش��ايد عده اي بگويند چ��را اي��ن كار بايد صورت 
گيرد چراكه ش��ايد فردا روزي برجام احيا شد، در 
جواب بايد گفت در آن شرايط نيز باز جامعه دچار 
سرخوردگي مي ش��ود، زيرا در رابطه با آثار احياي 
برجام در اقتص��اد ايران و حل تمامی مش��كالت 
آنقدر دولت گذش��ته اغ��راق كرده اس��ت كه اگر 
برجام احيا ش��ود نيز چنين توانايي ای ندارد كه از 
پس اغراق ه��اي صورت گرفته بربياي��د، از اين رو 
مس��ائل اقتصاد ايران بايد از مسيرهاي واقع بينانه 
و صحيح خود حل وفصل شود و جامعه بايد بداند 
كه مش��كالت بايد به دس��ت خودمان حل شود و 
نبايد تصور كنيم بايد يك ش��رط خارج از اراده ما 
توسط دولت هاي ديگر محقق شود تا شايد آن وقت 
مش��كالت ما نيز حل ش��ود، آمديم و آن كشورها 
همچون سده اخير چهره واقعي جهانخواري خود را 
به طور مجدد نشان دادند، ما كه نبايد دست مان را 

در پوست گردوي آنها قرار دهيم.

شهرداريموظفبهتخفیف۵۰درصدي
عوارضساختدربافتفرسودهاست

ش�هرداري ها موظف هس�تند حداقل ت�ا ۵۰ درص�د در عوارض 
پروانه و تراكم ساخت در محالت بافت فرس�وده تخفيف بدهند. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي »محمد آئيني« معاون وزير راه گفت: 
در محدوده هاي مصوب بافت هاي فرسوده شهرداري ها موظف هستند 
حداقل 5۰ درصد در عوارض پروانه و تراكم س��اخت تخفيف بدهند و 

انتظار بر اين است تا 1۰۰ درصد تخفيف دهند. 
وي با اشاره به اينكه صدور پروانه ساخت در محدوده هاي بافت فرسوده 
بايد تا يك ماه كاه��ش يابد، گف��ت: مالكان و س��ازندگان واحدهاي 
مسكوني در محالت هدف بازآفريني شهري در طول زمان نوسازي و 
بهسازي واحدهاي مسكوني خود مي توانند از تسهيالت وديعه مسكن 

براي اسكان موقت استفاده كنند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به سفر اخير خود به استان اصفهان 
با بيان اينكه ۴5 ميليون تومان با نرخ ۴ درصد وام قرض الحسنه وديعه 
مسكن در عمده شهرها از جمله شهر سميرم پرداخت مي شود، توضيح 
داد: متقاضيان نوسازي مسكن در بافت هاي فرسوده اعم از سازندگان و 
مالكان واحدهاي فرسوده مي توانند از حمايت ها و تسهيالت و تخفيفات 
ويژه نهضت ملي مسكن پيش بيني شده براي بافت هاي فرسوده بدون 

رعايت شروط چهارگانه اين نهضت استفاده كنند. 
وي با اش��اره به اينك��ه 15۰ ميليون توم��ان از مبلغ وام، با نرخ س��ود 
صفر درصد پرداخت مي شود، گفت: متقاضيان نوسازي در محدوده ها و 
محالت هدف بازآفريني شهري مي توانند به انتخاب خود از تسهيالت 

ويژه نوسازي يا نهضت ملي مسكن استفاده كنند. 
آييني تصريح كرد: متقاضيان نوسازي مي توانند در شهر سميرم از محل 
نهضت ملي مسكن 3۰۰ ميليون تومان و از محل تسهيالت ويژه نوسازي 

35۰ ميليون تومان دريافت كنند. 
........................................................................................................................

پیكشبانهمصرفبرق
ازپیكروزپیشيگرفت

روز گذش�ته بعد از چندماه پيش�تازي پيك روزانه از پيك شبانه 
مصرف برق، پيك شب با پيشي گرفتن از پيك روز، از تغيير الگوي 
كلي مصرف در كشور با ورود به فصل س�رد سال حكايت داشت. 
به گزارش تسنيم، در چهار ماهه گرم سال )خرداد تا شهريور( به طور 
معمول با به مدار بهره برداري وارد شدن وسايل سرمايشي، پيك روزانه 

مصرف برق از پيك شبانه پيشي مي گيرد. 
اما در هش��ت ماهه غيرگرم و س��رد س��ال، با خروج از مدار وس��ايل 
سرمايشي، مصرف شبانه برق ناشي از استفاده از وسايل برقي در ساعات 
اوليه شب و همچنين غالب بودن مصرف برق به عنوان روشنايي، بيش 
از مصرف روزانه است. بر اساس آمار رسمي شركت مديريت شبكه برق، 
روز گذشته پيك تقاضاي روزانه مصرف برق به ميزان ۴8 هزار و 119 
مگاوات و پيك تقاضاي ش��بانه مصرف برق به مي��زان ۴9 هزار و 13۰ 
مگاوات ثبت شد تا بعد از چندماه پيشتازي پيك روزانه از پيك شبانه 
مصرف برق، پيك شب با پيشي گرفتن از پيك روز، از تغيير الگوي كلي 

مصرف در كشور با ورود به فصل سرد سال خبر دهد. 
........................................................................................................................

وارداتدانههايروغنيباتعرفهصفر
برايحمایتازتولید

ب�ا اج�راي ط�رح توزي�ع عادالن�ه يارانه ه�ا، دول�ت اي�ن 
اج�ازه را ب�ه واردكنن�دگان داده اس�ت دانه ه�اي روغن�ي 
كنن�د.  وارد  صف�ر  تعرف�ه  ب�ا  را  تصفيه نش�ده  روغ�ن  و 
به گزارش نبض صنعت، محمدمهدي برادران، معاون صنايع عمومي 
وزير صمت اظهار داش��ت: همچنين واردكنندگان ح��وزه گندم هم 
مي توانند محصوالت دانه هاي روغني را با تعرفه گمركي و ماليات ارزش 

افزوده يك درصد وارد كنند. 
وي با اش��اره به مزاياي واردات دانه هاي روغني و روغن تصفيه ش��ده 
گفت: اگر از ظرفيت واردات استفاده شود، قيمت مواد اوليه در بازار افت 
مي كند و موجب مي شود قيمت تمام ش��ده محصول هم كاهش يابد، 

ضمن اينكه بازار هاي صادراتي هم حفظ مي شود. 
برادران افزود: طبق تفاهم نامه اي كه ميان وزارت صمت و بانك مركزي 
انجام ش��د، بانك ها مكلف ش��دند متناسب با آزادس��ازي ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ توماني، تس��هيالتي با عنوان »س��رمايه در گ��ردش« در اختيار 
توليدكنندگان شيريني و شكالت قرار دهند كه تاكنون محقق نشده 

است و اين پرداخت نشدن تسهيالت، تخلف محسوب مي شود. 
........................................................................................................................

واگذاريبخشيازسهامدولت
بهافرادفاقدسهامعدالت

هيئ�ت وزي�ران وزارت ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي را مكلف كرد 
از مح�ل باقيمانده س�هام متعل�ق به دول�ت در برخ�ي بانك ها و 
ش�ركت هاي دولت�ي، نس�بت ب�ه واگ�ذاري مس�تقيم س�هام 
ب�ه اف�راد فاق�د س�هام عدال�ت تح�ت پوش�ش كميت�ه امداد 
ام�ام خمين�ي)ره( و س�ازمان بهزيس�تي كش�ور اق�دام كن�د. 
به گزارش فارس، هيئت وزيران در جلس��ه صبح دي��روز وزارت امور 
اقتصادي و دارايي را مكلف ك��رد از محل باقيمانده س��هام متعلق به 
دول��ت در بانك هاي ص��ادرات، ملت و تجارت، ش��ركت كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران، ش��ركت مخابرات ايران و صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، نس��بت به واگذاري مستقيم س��هام به افراد فاقد سهام 
عدالت تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي 

كشور اقدام كند. 
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، مبلغ سهام مورد واگذاري به هر يك از 
مشموالن معادل حداكثر 1۰۰ميليون ريال با اعمال 5۰ درصد تخفيف 
به صورت اقساط ساالنه و به مدت 1۰سال است. همچنين افراد مشمول 
اين تصويب نامه، توسط نهادهاي ذي ربط شناسايي و معرفي خواهند 
شد و احراز عدم تخصيص سهام عدالت به آنان )در مقطع واگذاري سال 

1385( بر عهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود. 
سازمان خصوصي سازي نيز مكلف است از طريق سازمان بورس و اوراق 
بهادار و تسويه وجوه، نسبت به انتقال سهام به كد سهامداري هر يك 

از مشموالن اقدام كند. 
سهام واگذارشده تا پايان مدت اقساط در وثيقه سازمان خصوصي سازي 
قرار خواهد گرفت و آزادسازي سهام موصوف پس از تسويه كامل اقساط 
و به صورت مرحله اي )طي سه سال به نسبت مساوي( انجام خواهد شد. 
همچنين سهامداران مي توانند پس از پايان سال پنجم نسبت به تسويه 

پيش از موعد و آزادسازي سهام خود اقدام كنند. 
قيمت س��هام موضوع اين مصوبه توس��ط هيئت واگذاري و بر مبناي 
ميانگين قيمت پاياني سهام هر شركت از اولين روز كاري سال جاري 
منتهي به تاريخ ابالغ اين تصويب نامه/ منتهي به تاريخ جلس��ه هيئت 
واگذاري تعيين خواهد شد. در صورت عدم كفاف سهام براي واگذاري 
تا سقف ريالي تعيين شده براي هر فرد، سازمان خصوصي سازي مكلف 
است نسبت به تأمين كسري س��هام از محل باقيمانده سهام دولت در 
شركت هاي موضوع اين مصوبه اقدام كند. الزم به ذكر است، واگذاري 
سهام موضوع اين تصويب نامه به موجب قرارداد الكترونيكي منعقده 
فيمابين سازمان خصوصي سازي و فرد مشمول خواهد بود. همچنين 
نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معامالت و خارج از 
اتاق پاياپاي انجام خواهد گرفت و تمامی كارم��زد، هزينه هاي نقل و 
انتقال و توثيق سهام موضوع اين مصوبه بر عهده انتقال دهنده و نقل و 

انتقال اين سهام از پرداخت ماليات معاف است.
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یكبامودوهواياتصالوزارتنفت
بهیكسامانه

در حال�ي كه وزارت نفت مدعي اس�ت به تعهد خ�ود در اتصال به 
پنج�ره واحد خدمات دولت هوش�مند عمل كرده، س�ازمان ملي 
فناوري اطالعات اعالم كرده اس�ت برخي دس�تگاه هاي وابسته 
به اي�ن وزارتخانه، عملك�رد مطلوب�ي در اين حوزه نداش�ته اند. 
به گ��زارش خبرگزاري صداوس��يما، مطابق بند )و( تبص��ره ۷ قانون 
بودجه س��ال 1۴۰1، تمامي دس��تگاه هاي اجرايي موظف بوده اند تا 
پايان شهريور، نس��بت به راه اندازي پنجره واحد خدمات و اتصال آن 
به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند به نشاني my. gov. ir اقدام 
كنند و حداقل يك سوم خدمات پركاربرد خود را از طريق اين سامانه 

ارائه دهند. 
حامد هاش��مي ماليري، مديركل فناوري اطالعات و توس��عه دولت 
الكتروني��ك وزارت نفت در تاريخ ۲9 ش��هريور، يعن��ي دو روز مانده 
به پاي��ان مهلت مقرر قانوني، در پاس��خ به پيگيري ه��اي خبرگزاري 
صداوسيما در خصوص اجراي اين بخش از قانون بودجه امسال گفت: 
وزارت نفت ابتدا اقدام به استعالم از س��ازمان اداري استخدامي براي 
تعيين خدمات پركاربرد كرد كه طبق استعالم، اين وزارتخانه در زمره 
شركت ها و سازمان هاي اولويت دار نبود، اما با همه اين تفاسير به لحاظ 
عمل به تكاليف قانوني، اقدام به راه اندازي پنجره واحد س��تاد وزارت 

نفت و شركت هاي تابعه كرد. 
وي اضافه كرد: تا قبل از شهريور1۴۰1 شركت ملي گاز، شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و ستاد وزارت 
نفت، پنجره واحد خود را راه اندازي و در گام دوم خدمات پركاربرد خود 
را در اين پنجره واحد ارائه كردند. هم اكنون لينك سازمان هاي تابعه 
وزارت نفت در درگاه ملي پنجره واحد هوشمند دولت قابل ديدن است 

و خود پنجره واحد ستاد وزارت نفت هم قابل دسترسي است. 
هاشمي ماليري تأكيد كرد: ستاد وزارت نفت از اسفند 1۴۰۰، برخي 
از خدمات پركاربرد خود از جمله موافقت اصولي طرح هاي ان جي ال 
و جي تي ال، پتروشيمي و پتروپااليشگاهي و پااليشگاهي و همچنين 
مجوز احداث جايگاه هاي سوخت مايع و سي ان جي را از طريق درگاه 
ملي مجوز ها ارائه كرد. لينك همه اين خدمات در پنجره واحد ستاد 

وزات نفت نيز وجود دارد. 
وي افزود: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تقريباً همه خدمات 
و ش��ركت ملي گاز، خدمات پركاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه 
داده اس��ت. ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده ه��اي نفتي نيز تا 
پايان ش��هريور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد و 
پيش بيني مي شود تا پايان شهريور، وزارت نفت به تعهد كامل خود در 

مورد اتصال به درگاه خدمات دولت هوشمند عمل كند. 
با وجود اين قول وزارت نفت، س��ازمان فناوري اطالعات اعالم كرده، 
عملكرد س��تاد وزارت نفت ۷1 درصد، ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي 33 درصد، ش��ركت ملي گاز 13 درصد، ش��ركت 
ملي صنايع پتروشيمي ۲۰ درصد، ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي 33 درصد و پژوهش��گاه صنعت نفت فاقد عملكرد بوده اس��ت. 
به طور كلي، اكن��ون وزارت نفت۲8 درصد به پنج��ره واحد خدمات 
دولت هوشمند متصل شده است، يعني بايد حداقل ۲ درصد ديگر از 
خدماتش را به صورت الكترونيكي انجام دهد تا وظيفه قانوني خود تا 

پايان شهريور را انجام داده باشد. 
اين در حالي اس��ت كه برخي دس��تگاه هاي اجرايي وابسته به وزارت 
نفت مانند شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، مدعي بودند حتي 
بيش از يك سوم خدمات خود را از طريق پنجره واحد ارائه مي كنند. 
علي اكبر نژادعلي، مديرعامل اين ش��ركت گفته بود: تاكنون دو سوم 
خدمات پركاربرد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از طريق پنجره 
واحد ارائه مي شود و پيش بيني مي كنيم تا پايان شهريور، بتوانيم تمام 
خدمات پركاربرد را از طريق اين س��امانه ارائه دهيم، در حالي كه در 

قانون بودجه، پايان سال براي اجراي اين وظيفه ذكر شده است. 
همچنين ج��واد موحد، معاون دول��ت الكترونيك س��ازمان فناوري 
اطالعات در پاسخ به اين موضوع مي گويد: بر اساس برخي شاخص ها 
مي توان تشخيص داد كه هر دستگاه چند درصد به اين سامانه متصل 
شده است، اين ش��اخص ها عبارتند از: راه اندازي پنجره واحد در هر 
دس��تگاه و ارائه تمامي خدماتي كه مي توانند به صورت الكترونيكي 
انجام شوند. برخي دستگاه ها فقط س��امانه هاي خود را به پنجره ملي 
متصل كرده  و پنجره جداگانه اي راه اندازي نكرده اند كه مجموع اين دو 

شاخص، امتياز دستگاه در اجراي قانون را مشخص مي كند. 
وي تصريح كرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد مابقي خدمات را نبايد 
متصل كنند، بايد مس��تندات ارائ��ه دهد كه بر اس��اس آنها، نحوه 
محاسبه امتياز اتصال اين دس��تگاه به پنجره واحد را تغيير دهيم، 
همانطور كه در زيرمجموعه اين وزارتخانه، 1۶شركت وجود داشتند 

كه مشمول اتصال نبودند.

تجارتخارجيكشور
از۵۰میلیارددالرگذشت

تجارت خارجي كشور در ش�ش ماهه س�ال جاري با 13/2درصد 
افزايش در ارزش به رق�م ۵۰ميليارد و 2۸2 ميليون دالر رس�يد. 
به گزارش نبض صنعت، ميزان وزني تجارت خارجي كش��ور در نيمه 
اول سال جاري به ميزان ۶8 ميليون و 1۰3 هزار تن بوده است. در اين 
مدت 51 ميليون و ۷83 هزار تن كاال به ارزش ۲۴ ميليارد و ۲51 ميليون 
دالر صادر شد كه اين ميزان صادرات از حيث وزن 1۲/5درصد كاهش 
و به لح��اظ ارزش 13/3۲درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين مدت 
1۶ ميلي��ون و 3۲۰ هزارتن كاال ب��ه ارزش ۲۶ ميلي��ارد و 31 ميليون 
دالر وارد ش��د كه از حيث وزن 1۴/۷۲درصد كاهش و از لحاظ ارزش 

13/15درصد افزايش داشت. 
كشورهاي عمده مقصد كاالهاي صادراتي ايران شامل چين با ۷ ميليارد 
و 8۴۲ ميلي��ون دالر، عراق ب��ا 3 ميليارد و 38۲ ميلي��ون دالر، امارات 
3 ميليارد و 11۲ ميليون دالر، تركيه با ۲ ميليارد و ۶۲۶ ميليون دالر و 

هند 9۰۴ ميليون دالر بود. 
بر اس��اس اين  گزارش پنج قلم اول كاالهاي وارداتي به كش��ور در 
نيمه اول امس��ال ش��امل برنج به ارزش يك ميليارد و ۲18 ميليون 
دالر، گندم معمول��ي يك ميليارد و 191 ميلي��ون دالر، ذرت دامي 
يك ميليارد و 1۷1 ميليون دالر، دانه سويا 9۲5 ميليون دالر و گوشي 
تلفن هم��راه 8۶۷ ميليون دالر بوده اس��ت. پنج قل��م اول كاالهاي 
وارداتي حدود ۲۰/۶3درص��د ارزش كل واردات را در اين مدت به 

خود اختصاص داد. 
........................................................................................................................

افزایشبیشاز۱۲هزارواحدي
شاخصكلبورس

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
دي�روز ب�ا افزاي�ش بي�ش از 12 ه�زار واح�دي مواج�ه ش�د. 
به گزارش پارس��ينه، ش��اخص كل بورس تهران در جريان معامالت 
ديروز با افزايش 1۲ هزار و 115 واحدي به رقم يك ميليون و 3۴۶ هزار 
واحد رسيد. در همين حال، شاخص هم وزن نيز با ۴ هزار و ۴۶۶ واحد 
افزايش به رقم 39۲ ه��زار و ۴98 واحد رس��يد. همچنين گروه هاي 
شپنا، فوالد، نوري، شتران، خودرو، ش��بندر و فملي در صدر برترين 

گروه ها قرار گرفتند.

مدي�ر ط�رح CNG ش�ركت مل�ي پخ�ش 
فرآورده ه�اي نفت�ي ب�ا انتق�اد از بدعهدي 
خودروه�اي  تولي�د  در  خودروس�ازان 
دوگانه س�وز در يك س�ال اخي�ر مي گويد: 
»ايران خودرو به ق�رارداد خود با وزارت نفت 
براي توليد 4۵ ه�زار خودروی دوگانه س�وز 
عمل نك�رد و فقط فهرس�ت ۵ ه�زار خودرو 
را اع�الم ك�رده، اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه 
ق�رارداد ايران خ�ودرو مربوط ب�ه آذر14۰۰ 
بود كه بايد تا تير 14۰1 به اتمام مي رس�يد.«

بنا بر آمار وزارت صمت، در س��ال گذشته تنها 
1۲ هزار و 39۶ دس��تگاه خودروي دوگانه سوز 
سواري در كشور به توليد رس��يد كه نسبت به 
سال 1399 افت 5۰ درصدي را نشان مي دهد. 
چند سالي بود كه توليد خودروهاي گازسوز به 
 شدت كاهش يافته بود و تعداد محدود و بسيار 
كمي خودروی گازسوز توليد مي شد، اما وزارت 
صمت تصميم گرفته است خودروهاي گازسوز 

را به چرخه توليد بازگرداند. 
منوچهر منطق��ي، معاون صناي��ع حمل و نقل 
وزارت صم��ت در اين خص��وص مي گويد: »در 
سياستگذاري هاي صورت گرفته دوباره به سمت 
اس��تفاده از س��وخت گاز مي رويم، ب��ا توجه به 
زيرس��اخت هاي موجود در گاز طبيعي فشرده، 
يكي از بهترين سوخت ها براي استفاده، سوخت 
گاز اس��ت.« پيش از اين گفته ش��ده بود علت 
كاهش تولي��د خودروهاي گازس��وز مربوط به 
سياس��تگذاري دولت س��يزدهم و تصميمات 
وزارت نفت بوده اس��ت. در س��ال1۴۰۰ توليد 
دوگانه س��وزها كمت��ر از 1۰هزار دس��تگاه بود 
كه نسبت به س��ال1399 كاهش 5۰ درصدي 
داشته اس��ت. طي اين س��ال ها يعني از 1۶ الي 
1۷سال پيش كه اس��تفاده از گاز طبيعي براي 
سوخت خودروها آغاز شد، س��هم خودروهاي 
دوگانه سوز در س��بد توليدات خودروسازان كم 
بود و ش��ركت هاي خودرويي تمايل��ي به توليد 
چنين خودروهايي نداش��تند، چراك��ه اعتقاد 

دارند هزينه توليد خودروی گازس��وز بيشتر از 
بنزيني است و از سوي ديگر در اين حوزه هنوز 
قطعه س��ازان داخلي نتوانسته اند كش��ور را به 
س��مت خودكفايي ببرند. از آنجا كه آاليندگي 
خودروهاي گازس��وز كمتر است، وزارت صمت 
در برنامه هاي خود مي خواه��د توليد خودروی 

گازسوز را به خودروسازان تكليف كند. 
  مردم رغبت بيشتري به خودروهاي پايه 

گاز سوز دارند
در اي��ن خصوص حس��ين باق��ري، مدير طرح 
س��ي ان جي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در گفت وگوي اختصاص��ي با خبرگزاري 
صداوس��يما مي گوي��د: »وزارت نف��ت وظيفه 
تأمين و توزيع س��وخت را بر عه��ده دارد كه در 
كنار فرآورده ه��اي نفتي مايع مانن��د بنزين و 
گازوئيل، وظيف��ه تأمين و توزي��ع گاز طبيعي 
فش��رده يا CNG نيز بر عهده اي��ن وزارتخانه 
اس��ت، همچنين تأمين آن را شركت ملي گاز و 
توزيع آن را شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

با احداث جايگاه هاي عرضه انجام مي دهد.«

وي مي افزايد: »وظيفه خودروسازان اين است 
كه خ��ودروی پايه گازس��وز تولي��د كنند و در 
اختيار م��ردم ق��رار دهند. رغبت م��ردم براي 
استفاده از س��وخت CNG كه اختالف آن را 
با فرآورده ه��اي نفتي حس كنند، با اس��تفاده 
از خودرو ه��اي پايه گاز س��وز محقق مي ش��ود 
كه هميش��ه در مكاتبات مان با مراجع مختلف 
تصميم گي��ر در اين حوزه، توليد اين دس��ته از 

خودرو ها بوده است.«
اين مقام مس��ئول تأكيد مي كن��د: »از آنجا كه 
اين تع��داد توليد خودرو هاي پايه گاز س��وز رخ 
نداد، دولت وزارت نفت را مكل��ف كرد در كنار 
 ، CNG احداث ۲ه��زارو5۰۰ جاي��گاه عرضه
تبديل خودرو هاي بنزيني به دوگانه سوز را هم 
انجام دهد. اين موض��وع مربوط به خودرو هايي 
بود كه در حال تردد در جامعه هس��تند، اما در 
واقع، توليد خودرو هاي پايه گاز سوز بايد از سوي 

خودروسازان صورت گيرد.«
وي تصريح مي كند: »وزارت نفت براي توليد اين 
دسته از خودروها، از خودروسازان در خصوص 

توليد موتور ملي پايه گازسوز به نام EF7 حمايت 
كرد كه اكنون نيز در تعداد متنوعي از خودرو ها 
مورد استفاده قرار مي گيرد. هر قدر خودروسازان 
بتوانند خودرو هايي با مصرف پايين در خصوص 
CNG و فرآورده هاي نفتي مايع توليد كنند، به 
اقتصاد كشور در كاهش مصرف سوخت و كاهش 

آاليندگي كمك خواهند كرد.«
باقري مي گويد: »اينكه اكنون اس��تاندارد ها در 
مصرف سوخت خودرو ها در چه حد است و چه 
ميزان محقق مي شود را خودروسازان بايد پاسخ 
دهند، زيرا در اختيار مركز تخصصي تحقيقات 
ايران خودرو )ايپكو( است. خودروسازان موظف 
بوده اند هر س��ال، درصدي از مصرف س��وخت 
خودرو هاي توليدي را كاه��ش دهند، اما اينكه 
چه ميزان در اين ح��وزه پيش��رفت كرده اند و 
چه محدوديتي هاي��ي دارند را خودش��ان بايد 

پاسخ دهند.«
وي مي گويد: »بر اس��اس مصوبه اي كه شوراي 
اقتصاد به وزارت نفت ابالغ كرد، توليد و تبديل 
خودرو هاي دوگانه سوز ذكر شده كه شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي، وظيفه تبديل را انجام 
مي دهد و در حوزه توليد هم، اعالم كرده ايم كه 
اگر خودروسازان خودروی دوگانه سوز عمومي 
)تاكسي و وانت( توليد كنند و در اختيار مشتريان 

قرار دهند، حمايت مي كنيم.«
مدي��ر ط��رح CNG ش��ركت مل��ي پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي در خصوص تفاهم نامه توليد 
۴5 هزار خودروی دوگانه س��وز كه سال گذشته 
ميان ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
و ايران خودرو امضا ش��ده ب��ود، مي افزايد: »در 
راس��تاي اجراي مصوبه ش��وراي اقتصاد، مقرر 
شد ظرف مدت هشت ماه، اين تعداد خودرو را 
توليد كنند و اگر فهرس��ت توليدي را بر اساس 
مش��خصات مالكي كه به آن تحويل ش��ده، به 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي اعالم 
كنند، حتماً كمك حمايت��ي وزارت نفت انجام 

خواهد شد.«

بدعهدي خودروسازان در توليد خودرو هاي پايه گازسوز
 طي تفاهم نامه اي با وزارت نفت، خودروسازان تا تيرماه امسال بايد 4۵ هزار خودروي گازسوز توليد مي كردند 

اما خلف وعده كرده اند و فقط ۵ هزار دستگاه آن توليد شده است
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