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واردات خودروی آمریکایی 
ممنوع است

توسعه ایرانی- 
رئیس ســازمان ملی 
استاندارد در نشستی 
خبــری تاکید کرد که 
با توجه به دستور مقام 
معظم رهبری امکان ترخیص خودروهای آمریکایی 
از گمرک وجود ندارد.  نیره پیروزبخت در نشستی 
خبری درباره وضعیت ترخیص خودروها از گمرک 
گفت: عموما مشکالت ترخیص کاالها در گمرکات، 
مربوط به مسائل بانکی یا نداشتن ثبت سفارش است. 
در بحث خودروهای بنز، بی ام دبلیو و پورشه که اخیرا 
خبرساز شد هم فقط بحث استاندارد نبوده و قوانین 
و مقرراتی هم مانند مقررات گمرکی یا اظهار نشدن 
کاال هم دخیل هستند. وی افزود: همچنین بر اساس 
دستور صریح مقام معظم رهبری خودروی آمریکایی، 
حتی اگر در کشــور دیگری تولید شده باشد یا اگر 
خودرویی محصول کشور دیگری باشد، اما در آمریکا 
تولید شده باشد، اجازه ورود به کشور ندارد که این 
موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات کشور ابالغ 
شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین 
گفت: یکی از افرادی که در مجلس نام و نشانی دارد 
از من ســوال کرد که چرا اجازه واردات خودروهای 
آمریکایی را نمی دهید؟ من در پاسخ گفتم اگر فردی 
این ماشین ها را  در خیابان ببیند به سازمان استاندارد 
ایراد می گیرد که چرا خالف دســتور رهبری عمل 
کرده است. به همین دلیل هر چقدر هم یک خودرو 
استاندارد باشــد نمی توانیم برخالف ضوابط اجازه 
واردات بدهیم. همچنین در مورد خودروهای با حجم 
موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی منع قانونی وجود دارد و 

نمی توانیم با واردات آنها موافقت کنیم.
    

آپارتمان های خالی پردیس 
مشمول مالیات می شود

ایسنا- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس گفت: طی هماهنگی که با دادگســتری 
استان تهران و دادستانی شهرستان پردیس انجام 
شده واحدهای مسکن مهر که مالکان آنها از تحویل 
آن خــودداری می کنند مطابق قانــون مالیات بر 
خانه های خالی مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. 
سید مهدی هدایت گفت: جلسه ای با دیزجی معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
تهران و آقاجری دادســتان شهرســتان پردیس 
داشتیم که تصمیماتی درباره تعیین تکلیف بلوکها، 
صدور اســناد و مالیات بر واحدهای خالی از سکنه 
اتخاذ شــد. وی افزود: تا روزهای آینده اساسنامه 
بلوک های ساختمانی به تمام ساکنان ابالغ می شود 
تا هیات مدیره بلوکها مشــخص شود و با همکاری 
دادستانی پردیس از این پس مشکالت بلوک ها به 

حداقل برسد.
    

با دستور جهانگیری؛
 شیوه نامه فوالد بازنگری می شود 

مهــر- معــاون 
اول رئیس جمهــور 
در نامــه ای به محمد 
نهاوندیان دستور داد 
شــیوه نامه عرضــه و 
تقاضای زنجیره فوالد با تاکید بــر حمایت از بازار 
سهام بازنگری و اصالح شــود. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور ۴ بهمن مــاه جاری در 
نامه ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور، دســتور داد شــیوه نامه عرضه و تقاضای 
زنجیره فوالد به گونه ای بازنگری و اصالح شود که 
هیچ عالمت منفی به بازار سهام داده نشود. دستور 
جهانگیری برای اصالح شیوه نامه فوالد پس از آن 
صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ۲۸آبان ماه در نامه ای به جهانگیری 

خواستار بازنگری در شیوه نامه مذکور شده بود.
    

کره جنوبی هنوز اقدام عملی برای 
پرداخت بدهی انجام نداده است

ایرنا-  رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران 
و کره جنوبــی گفت: 
مذاکرات برای پرداخت 
بدهی سئول به تهران 
ادامــه دارد، اما اقدام عملی در ایــن زمینه صورت 
نگرفته است. »حسین تنهایی« گفت: در حال حاضر 
مذاکرات برای پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران 
جریان دارد و قول هایی نیز برای پرداخت آن داده 
شده اســت، اما تاکنون در عمل هیچ کاری انجام 
نشده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره 
جنوبی در خصوص دریافت برخی کاالها از این کشور 
نیز تصریح کرد: موضوع تهاتر از مدت ها پیش مطرح 
شده بود و اکنون نیز اقالم با اولویت دارو و مواد غذایی 

به کره جنوبی اعالم شده است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

»نفتکش ایرانی در آب های اندونزی 
توقیف شد «تنها ۲۰ روز پس از اینکه 
نفتکش کره ای در آب های ایران به دلیل 
آلوده کردن محیط زیست توقیف شده 
بود، حاال ســی ان ان به نقل از مقامات 
اندونــزی از توقیــف دو نفتکــش در 
آب های اندونزی خبــر داده که یکی از 

این نفتکش ها ایرانی است.
در گزارش آژانس امنیت دریانوردی 
اندونزی، دلیل توقیف نفتکش ایرانی 
انتقال غیرقانونی نفت ذکر شده است 
و همین خبــر کوتاه موجب شــده تا 
گمانه زنی ها برای احتمــال دور زدن 
تحریم ها از ســوی ایران به این طریق 

مجددا بر سر زبان ها بیافتد.
در گزارشــی کــه آژانــس امنیت 
دریانوردی اندونزی از »هورس« نفتکش 
ایرانی که هم اکنون توســط اندونزی 
توقیف و خدمه آن نیز در اختیار مقامات 

اندونزی هستند، منتشر کرده عنوان 
شده که سامانه های ناوبری و راداری این 
دو نفتکش خاموش بوده اند و این آژانس 
به طور اتفاقی آنها را ردیابی کرده و همین 
امر ظن به این که این دو نفتکش حامل 
مواد نفتی ایرانی به مقصدی در آسیای 
جنوب شــرقی بوده اند را تشدید کرده 
است. البته در نخســتین اظهاراتی که 
»ویسنو پراماندیتا« سخنگوی سازمان 
امنیــت دریایی اندونــزی اعالم کرده  
موضوع توقیف و بازجویی از خدمه عنوان 
شده اما قید شده است که تحقیقات در 
مورد این دو نفتکش ادامه دارد. این مقام 
اندونزیایی البته در مورد علت خاموش 
بودن سامانه های ناوبری و راداری این 
دو نفتکش هم اطالعاتــی را عنوان و 
اعالم کرده که در زمان توقیف، این دو 
نفتکش در حال انتقال نفت از یکی به 

دیگری بوده اند.
ســخنگوی ســازمان امنیــت 
دریانــوردی اندونــزی در مــورد این 

جابه جایی گفته است: این دو نفتکش، 
 ،)MT Horse(نفت را از ام تی هورس
نفت کش با پرچم ایران بــه ام تی فریا 
)MT Freya(، نفتکش با پرچم پاناما 
منتقل می کردند و بــا خاموش کردن 
سیستم شناســایی و عدم نشان دادن 
پرچم در حال حرکت بودند؛ بنابراین۶۱ 

خدمه این نفت کش بازداشت شدند .
دریافت اطالعات ضد و نقیض 

البته سعید خطیب سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران در نخستین واکنش 
به این خبر در حالی که هیچ موضوعی 
را تایید و یا تکذیب نکــرد، تنها به این 
گفته بســنده کرد که»اطالعات ضد و 
نقیض دریافت کرده ایم؛ منتظر دلیل 
آن هســتیم و اگر به نتیجه ای برسیم 
اعالم خواهیم کرد.«  وی البته سعی کرد 
کامال دیپلماتیک پاسخ خبرنگارانی که 
در جستجوی اطالعات بیشتر در مورد 
این دو نفتکش بودند، را بدهد از این رو 
تکرار کرد: ما منتظر اطالعات بیشتر از 

طرف دولت اندونزی هستیم. این یک 
بحث فنی اســت و در بحث کشتیرانی 
قبال نیز چنین اتفاقاتی وجود داشــته 
است. ســازمان بنادر و کشــتیرانی و 
شرکت صاحب کشتی به دنبال بررسی 
دالیل موضوع و حل این مساله هستند و 
سفارت ما در اندونزی و همچنین وزارت 
خارجه این مساله را از نزدیک پیگیری 

می کند.
در همین راستا ســوالی که توقیف 
نفتکش ها را نوعی گروکشــی و تالفی 
توقیف نفتکش کره ای که برخی از خدمه 
آن اندونزیایی بودند، می خواند، بی پاسخ 
گذاشــت و با بیان این که نظری در این 

ارتباط ندارم، بحث را بی پایان گذاشت.
اعالم موضع وزیر نفت

 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز که 
این روزها درگیر برگزاری نمایشگاه نفت 
است، در واکنش به ماجرای این نفتکش 
به بیان ایــن نکتــه  که»وضعیت این 
نفتکش در حال پیگیری است« بسنده 
کرد. آنچه توقیف این نفتکش را به خبری 
مهم تبدیل کرده است، دو ماجرای مهم 
در این روزهاست. اول ماجرای توقیف 
نفتکش کره ای که بخشی از خدمه آن 
اندونزیایی بودند و دوم اعالم رسمی وزیر 
نفت مبنی بر اینکه صادرات ایران افزایش 
یافته و ایــران در دور زدن تحریم های 

نفتی موفق بوده است. 
ادعای نشت نفت از هورس 

در تازه تریــن اطالعاتــی که گارد 
ساحلی اندونزی در ســاعات ابتدایی 
شب روز دوشنبه، ۶ بهمن، اعالم کرد، 
مدعی شــد که »توقیف نفتکش های 
ایرانی و پانامایی به دلیل نشت نفت در 
هنگام انجام عملیات انتقال انجام شد.«  
هر دو نفتکش ایرانی و پانامایی که 
گنجایش جابه جا کردن دســت کم دو 
میلیون بشکه نفت را دارند، آخرین بار 
اوایل ماه جاری میــالدی )ژانویه( در 
آب های ســنگاپور ردیابی و دیده شده 

بودند. مالک ابرنفتکش ایرانی، شرکت 
ملی نفتکــش ایران اســت و به ادعای 
رویترز، قرار بوده دو میلیون بشکه موجود 
در مخزن آن در مخزن خالی نفتکش 
پانامایی تخلیه شــود. مالک نفتکش 
ام تی فری یک شــرکت چینــی به نام 
شانگهای فیوچر است. تالش برای یافتن 
نشانی از دفتر شرکت شانگهای فیوچر 
به یک شــرکت دیگر به نام شانگهای 
چنگدا رســیده اما کســی در این دو 
شرکت پاسخگوی ماجرا نبوده است. 
ام تی هورس همان ابرنفتکشی است که 
چند ماه پیش ۲.۱ میلیون بشکه نفت و 
فرآورده های نفتی را از ایران تا ونزوئال برد 

و سالم به مقصد رساند.
 در روزهای گذشته پس از روی کار 
آمدن بایدن، گمانه زنی هایی در مورد 
برداشته شدن تحریم ها و بازگشت به 
برجام به گوش می رســد. حتی برخی 
اخبار از شروع مذاکرات در سکوت خبر 
می دهد، اما هنوز هیچ منبعی این اخبار 

را تایید و یا تکذیب نکرده است. 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند با 
تغییر سیاست بایدن در قبال ایران به 
زودی تحریم های نفتی در هم شکسته 
و ایران در وضعیتی تازه قرار می گیرد. 
با این حال حذف تحریم های نفتی در 
جهان مخالفانی جدی دارد. مخالفانی در 
میان رقبای نفتی و دشمنان استراتژیک 
و سیاســی ایران.   هر چند زنگنه پیش 
از ماجرای توقیف نفتکــش ایرانی در 
آب های اندونزی تاکید کرده بود زودتر 
از آنکه فکر کنید ایــران به بازار جهانی 
نفت بازخواهد گشــت، اما بررسی ها 
نشان می دهد بازگشــت ایران به بازار 
نفت در حالی پیشــبینی می شود که 
مخالفان سرســخت آن یعنی اعضای 
اوپک و رقبای ایران در تولید نفت خام 
نظیر عربستان ســعودی و عراق از این 
بازگشت وحشــت زده اند و بازگشت 
ایران به بازار نفــت را به معنای کاهش 

 بیشــتر قیمت ها در این بازار می دانند.
بازگشــت نفت ایران به بازار در حالی 
اتفاق می افتد که لیبــی نیز طی چند 
هفته اخیر تولید نفــت خود را افزایش 
داده است و عراق نیز کماکان در کاهش 
تولید نفت خــود کوتاهی می کند و در 
کنار همه این ها عربستان سعودی بیش 
از سایر تولیدکنندگان اوپک تحت فشار 
قرار دارد. تحلیلگران معتقدند در چنین 
شرایطی عربستان سعودی به یکی از 
سرسخت ترین مخالفان تغییر سیاست 

آمریکا در قبال ایران تبدیل شده است.
شــاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی، که این هفته 
در واشــنگتن صحبت می کرد، اظهار 
داشت که فشار حداکثری در حال حاضر 
جوابگو بوده است و مخالفت خود را در 
قبال تغییر سیاست آمریکا و بازگشت 
این کشــور به توافق سیاسی با ایران به 
طور واضح بیان کرد.  در این شــرایط 
توقیف نفتکش ایــران از منظر برخی 
دست اندرکاران تالشی برای پیشگیری 
از عادی سازی روابط نفتی ایران با جهان 
و تحت تاثیر قــرار دادن مواضع دولت 
جدید آمریکاست. شمارش معکوس 
حاال آغاز شــده اســت. آیــا تحرکات 
آب های اندونزی با هــدف تحت تاثیر 
قرار دادن مذاکرات در کاخ سفید است؟ 

پشت پرده توقیف نفتکش ایرانی در آب های اندونزی چیست؟

گروکشییانشتیدورزدنتحریمها؟
در گزارشی كه آژانس 

امنیت دریانوردی اندونزی 
از »هورس« نفتکش ایرانی 

كه هم اكنون توسط اندونزی 
توقیف و خدمه آن نیز در 
اختیار مقامات اندونزی 

هستند، منتشر شده 
عنوان شده كه سامانه های 

ناوبری و راداری این دو 
نفتکش خاموش بوده اند

گزارش

دیدگاه

گروهی از بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعی صبح دیروز )ششم بهمن ماه( مقابل 
ســازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و نسبت 

به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این بازنشســتگان معتقدند 
که مســتمری بازنشســتگی آنها نســبت به 
بازنشستگان کشوری و لشــگری بسیار ناچیز 
است. آنها باور دارند که ۷۶درصد از بازنشستگان 
ســازمان تامین اجتماعی جــزو فقرای جامعه 
هستند. معترضان همچنین به نرخ تسعیر ارز در 

بودجه سال آینده انتقاداتی وارد کردند.
این عده در بیانیه خود اعالم کردند که بررسی 
نرخ تســعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی که در دستور 
مجلس قرار گرفته، آثار منفی فراوانی برای آنها و 

خانواده های کارگری به همراه دارد.
بازنشستگان در این تجمع، شعار هایی از قبیل 
»حقوق ما ریالی، هزینه ها دالری«، »تا حق خود 
نگیریم، از پا نمی نشینیم« و »امنیت، معیشت 

حق مسلم ماست« سر دادند.
محجوب: امنیت و معیشت حق همه است

»علیرضا محجوب«، دبیــرکل خانه  کارگر 
که در بیــن تجمع کنندگان حاضر شــده بود، 

در ســخنانی گفت: این اجتماع بــرای احقاق 
حقوق کارگران بازنشســته برگزار شده است. 
امنیت و معیشت حق همه است و نباید تفاوتی 
بین حقوق بازنشســتگان کشــوری و سازمان 
تامین اجتماعی باشــد. در کمیســیون تلفیق 
بودجه باید بــه جمعیت بازنشســته کارگری 
کمک کنند تــا منابعی برای همسان ســازی 
 مســتمری بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 

تامین شود.
»محمدباقر نوبخت«، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه هم که در جمع معترضان حاضر شــده 
بود، گفت: شرمنده شــما بازنشستگان هستم. 
از ابتدای ســال جاری، موضوع همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان اعالم و ۳۲هزار میلیارد 
برای بازنشســتگان تامین اجتماعی تخصیص 
داده شــد. اگر ۳۲هزار میلیارد تومــان را بر ۳ 
میلیون و ۲۰۰هزار بازنشســته تقسیم کنیم، 
یعنی همسان سازی مستمری شما تا ۳۰درصد 

انجام شده است.
وی ادامــه داد: ما در ســال آینــده ۹۲هزار 
میلیارد تومان بــرای همسان ســازی حقوق 

بازنشستگان در نظر گرفته ایم.

۷۰درصد از مستمری بگیران 
تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند

»حســن صادقی«، رئیس اتحادیه جامعه 
پیشکسوتان کارگری هم در جمع بازنشستگان 
معترض گفت: شرایط سخت اقتصادی و دوقطبی 
شــدن جامعه و مواردی از ایــن قبیل، جامعه 

کارگری و بازنشستگان را به ستوه آورده است.
وی ادامه داد: نســبت به شــکاف معنی دار 
دســتمزد بازنشســتگان تامیــن اجتماعی و 
بازنشستگان صندوق کشوری معترض هستیم. 

ما بازنشستگان تامین اجتماعی مالیات پرداخت 
می کنیم اما خانــواده کارمنــدان دولت از این 
مالیات اســتفاده می کنند و ما محروم هستیم. 
سقف دریافت برای بازنشستگان کشوری از بین 
رفته اما ما بازنشستگان تامین اجتماعی سقف 

مستمری داریم.
وی با اشــاره به بیمه تکمیلی بازنشستگان 
کشوری و لشــگری گفت: برای پرسنل دولت، 
بیمه مکمل با تعهدات دولت در نظر گرفته اند. 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ 
ناچیزی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند 
و دولت منابع دیگر را از مالیات پرداخت شــده 
بازنشستگان تامین اجتماعی تامین می کند. این 
مولفه نیز سبب اختالف فاحش ما و بازنشستگان 

کشوری و لشگری شده است.

رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری 
ادامه داد: شــاهد نظام آپارتایدی در دستمزد 
هســتیم. ما اعتراض خود را نســبت به شرایط 
معیشت، درمان و آثار بودجه ۱۴۰۰ بر زندگی 

مردم اعالم می کنیم.
وی افزود: بیش از ســه دهه است که قربانی 
سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی دولت ها 
هســتیم. همه دولت ها در جهت کاهش ارزش 
پول ملــی حرکــت کرده اند که چیــزی جز 
تورم، بیکاری و فقــر برای کارگــران به دنبال 
نداشته است. نرخ تســعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی 
ارز بــرای ما مشــکالتی به وجود مــی آورد که 
 کارگــران از آثــار آن محفــوظ نخواهند بود.

صادقی ادامــه داد: در طول ۴۰ ســال انقالب، 
معاونت برنامه و بودجه یکی از بدحســاب ترین 
ارگان های دولتی در قبال تامین اجتماعی است. 
مطالبات سازمان باید به صورت ساالنه پرداخت 
می شد و باید بودجه ای برای این موضوع در نظر 
گرفته می شــد که مورد توجه قرار نگرفت. این 
موضوع سبب شده که سازمان تامین اجتماعی 
دچار فقر شــود و ایــن موضوع نیز بــر زندگی 

ذی نفعان تامین اجتماعی اثر گذاشته است.
صادقــی گفــت: حــدود ۷۰درصــد از 
مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر 
هســتند. از مدیران برنامه و بودجه می خواهیم 
که سهم تامین اجتماعی را در بودجه جاری سال 

۱۴۰۰ ببینید.

یک کارشــناس اقتصادی ضمن بیان اینکــه آینده بازار 
ســرمایه تا پایان ســال جاری در همین وضعیت فعلی باقی 
می ماند، گفت: وضعیت بورس در سال آینده نیز به این بستگی 
دارد که بودجه تورمی، بســیار تورمی یا رکودی بسته شود یا 

خیر؟
به گزارش ایســنا، علی ســعدوندی در صفحه شخصی 
اینســتاگرام خود به صورت زنده به سواالت مخاطبان درباره 
وضعیت بازار سرمایه پاسخ داد و گفت: اگر اوراق سلف نفتی به 
صورت گسترده در بودجه سال آینده به تصویب برسد، شرایط 

خوبی در بازار  سرمایه نخواهیم داشــت و در کوتاه مدت هم 
جلوی تورم گرفته می شود زیرا، نرخ ضمنی این اوراق بسیار باال 
است اما در بلند مدت تورم برمی گردد و اتفاقات ناگواری خواهد 
داشت. اگر اوراق سلف نفتی نباشد و به منابع نفتی دسترسی 
داشته باشیم و این منابع وارد بازار داخل شود، قیمت ارز کاهش 
پیدا می کند که در پی این امر سودآوری شرکت ها کم می شود 
و دولت می خواهد  قیمت ارز را به ۱۵ هزار تومان برساند و اگر 
تحریم ها برداشته شود، دولت می تواند نرخ ارز را به زیر ۱۵ هزار 

تومان برساند. 

وی افزود: در صورتی که تحریم ها کج دار مریز برداشــته 
شود و نفت فروخته شود اما منابع نفتی دسترسی نباشد، منابع 
ارزی در داخل توزیع نمی شود و شرایط به سمتی می رود که به 
بهانه درآمدهای نفتی از پایه پولی استقراض می شود و در این 
شرایط در نیمه دوم سال آینده شرایط تورمی گسترده خواهیم 
داشت و بدین ترتیب بازار سرمایه در این زمان به دوران مثبت 

برمی گردد. 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: قیمت دالر اگر دسترسی به 
منابع ارزی ایجاد شود و تا زمان انتخابات می توانند قیمت دالر را 

کاهش دهند اما 
تاکنون کشور به 
منابع ارزی خود 

دسترســی نداشته 
اســت. آینده بازار ســرمایه 

تا پایان ســال جــاری در همین 
وضعیت فعلی باقی می ماند و در سال 

آینده به این بســتگی دارد که بودجه تورمی، بسیار تورمی یا 
رکودی بسته شود یا خیر ؟  

ســعدوندی در ادامه درباره حداقل و حداکثر قیمت دالر 
در ســال آینده گفت: حداقل قیمت این ارز ۱۲ هزار تومان و 

حداکثر آن معادل ۳۵ هزار تومان است.

تجمع مستمری بگیران تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه و بودجه

نوبخت: شرمنده بازنشستگان کارگری هستیم

دیدگاه یک کارشناس درباره حداقل و حداکثر قیمت دالر در سال آینده 


