
تخصیص اعتبار ویژه برای صندوق بیمه بیکاری

چه کسانی حق بیمه 
بیکاری را می پردازند؟

در نشست مشترک زنگنه با وزرای سابق نفت مطرح شد

هیچ کشوری نمی تواند جای نفت ایران را پر کند 

قانــون هدف مندی یارانه هــا که در دوره ریاســت 
جمهوری احمدی نژاد اجرایی شــد، ســنگ بنای 
کجی را در نظــام پرداخت یارانه ها در کشــور پدید 

آورد.
بر اســاس این قانــون، یارانه ها فقط بــه دهک های 
خاصی می بایســت پرداخت شــود و بخشی از پول 
حاصل از آزاد سازی قیمت ها برای توسعه اشتغال در 
کشور هزینه شود. اما دولت پرداخت یارانه ها به همه 
طبقات را آغــاز کرد و حتی مجبور شــد برای تامین 
مبلغ یارانه ها، از سایر ذخایر نیز اســتفاده کند و در 
عمل قانون هدف مندی نه تنها محرک اشتغال نشد، 

بلکه بخش بزرگی از درآمدها را بــه پرداخت نقدی 
پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این 
رو برخالف عنوان قانون، قانونی غیرهدف مند شــد و 
این رویه متاســفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم 

ادامه یافت.
با عنایت به تکلیــف مصرح در بنــد »و« تبصره ۲۱ 
قانون بودجه سال ۹۳ کل کشــور، یارانه نقدی صرفا 
می بایســت به خانوارهای نیازمند پرداخت شود. در 
حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در کشــور یارانه 

ماهانه را دریافت می کنند. 
آمارهــای زیر گویــای حجم بزرگ پولی اســت که 

بی هدف پرداخت می شد.
حــدود ۹۵ درصد جمعیت کشــور یارانــه نقدی را 
دریافت می کنند. یعنی بی نیازان در کنار نیازمندان 
و همه دهک های اقتصادی. انصراف ارادی از دریافت 
یارانه ها نیز چندان کارســاز نبود. تنها در ســال ۹۳ 

حدود دو میلیون و چهارصد هــزار نفر انصراف دادند 
که این تعداد لزوما دهک های درآمدی باال را شــامل 

نمی شود.
مجلس در سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه 
سه دهک باالی جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور 

و تعدادی دیگر کرده بود. 
با این حال در بودجه ســال جاری رقم یارانه نقدی از 
۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هــزار میلیارد تومان 
کاهش یافت که نشان از عزم دولت برای حذف یارانه 
دهک های باالی جامعه بود که حــدود ۳۲ میلیون 
نفر از یارانه بگیران کاســته می شــد و یارانه بین ۴۲ 

میلیون نفر توزیع می شود.
با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
امســال در دولت، احتمــال حذف تدریجــی یارانه 

نقدی پردرآمدها افزایش یافته است.
 بر اساس  گزارش ســازمان برنامه و بودجه، نزدیک 

به نهصد هزار میلیارد تومان یعنــی بیش از دو برابر 
بودجه عمومی ساالنه دولت، به صورت یارانه پنهان، 
یارانه بودجه ای و یارانه فرابودجه ای هزینه می شود. 
وجود همین یارانه ها کارآمدی اقتصــادی را از بین 
برده اســت و به پدیده اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت 

دامن زده است.
بنابرایــن دولــت نیازمند بــه یک نظــام طبقاتی 
در پرداخــت یارانه ها اســت تــا ضمــن اینکه این 
واقعی سازی فشــار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه 
تحمیل نکند، به رشــد اقتصادی ایــن دهک ها نیز 
کمک کند. جلوگیری از این مصرف بالجهت به ویژه 
یارانه دهک های باال، درآمد الزم برای توســعه رفاه و 
اشتغال در کشــور را فراهم می کند و حداقل ضمن 
قطع برداشــت های بی رویه از خزانــه دولت، زمینه 
افزایش ذخایر مالی کشــور را فراهــم می کند و هم 

می تواند گام مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد باشد.

بررسی نشست رییس جمهور با  مدیران ارشد 
بخش مسکن 

مسکن، موتور اقتصاد 
وشن می کند؟ را ر
سیل انتقادت علیه دو شرکت بزرگ 

خودروسازی در کشور

قطعه سازان در انتظار 
۷ هزار میلیارد تومان 

نقدینگی

مجلس راهکارهای دور زدن تحریم بانکی را تصویب کند

پیمان پولی راه غلبه به سلطه سوئیفت
صفحه 3

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 7
صفحه 7

سرمقاله

ســه شــنبه      اول  مرداد 1398     ســال چهارم    شــماره 344     8 صفحه     2000 تومان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر

محمدجواد سلطانی
کارشناس اقتصادی

دستاورد دولت در سامان دهی وضعیت یارانه ها
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چه کسانی حق بیمه بیکاری را می پردازند؟
خریدار     یک کارشناس اقتصادی از دولت خواست 
که اعتبار جداگانــه ای برای تقویــت منابع صندوق 
بیمه بیکاری پیش بینی کنــد. وی گفت: درصورتی 
که صندوق بیمــه بیکاری تــوان پرداخت حق بیمه 
بیکاری به افراد بیکار شــده را نداشته باشد نباید سه 
درصد حق بیمه های بیــکاری را از حقوق و دریافتی 

آنها کسر کند.
حمید نجف اظهار کرد: یکی از راه های تقویت صندوق 
بیمه بیکاری این اســت که دولت به شــکل جداگانه 
اعتبار ویژه ای را برای این منظور اختصاص بدهد یا در 
بودجه های سنواتی ردیف خاصی را پیش بینی کند تا 
در مواقعی که کارگران ناخواسته از کار بیکار شدند و 
در شرایط ســخت زندگی قرار گرفتند، بتوانند از این 

کمک بهره مند شوند.
وی با بیــان اینکه منابــع صندوق بیمه بیــکاری از 
محل ســه درصد حق بیمه های بیکاری اســت که به 
صندوق تامین اجتماعی واریز می شــود، گفت: قبل 
از آنکه به منابع بیمه بیکاری فکر کنیم باید بدانیم که 
چه کسانی ســه درصد حق بیمه بیکاری را واریز می 
کنند؟طبعا تعداد کسانی که این سه درصد را از حقوق 
خود می پردازند بیشتر از ۲۶۰ هزار نفری است که در 

آمارها اعالم می شود.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: نزدیک به ۳۰ تا 
۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور به صندوق تامین 
اجتماعی وابســته اند و حق بیمه های بازنشســتگی 
یا درمان خود را به این صنــدوق واریز می کنند ولی 
متاســفانه منابع به شــکل صحیحی در این سازمان 

توزیع نمی شود و به دلیل اینکه هزینه های جاری این 
سازمان باال اســت و بعضا حقوق های نجومی و کالن 
در حال پرداخت اســت دولت مجبور است از برخی 

خدمات مثل بیمه بیکاری یا خدمات درمانی بزند.

 با پرداخت های کالن تامین اجتماعی نوبت
 به حق بیمه ها نمی رسد

نجف به ایسنا گفت: بر اســاس برآورد صورت گرفته 
میانگین حقوق و دســتمزد کارکنان شــرکت نفت 
حدود ۱۸ میلیون تومان اســت و ســازمان مدیریت 
برنامه ریزی کشور به عنوان متولی اصلی نظام حقوق 
ودســتمزد نتوانســته در این زمینه به درستی عمل 
کند لذا امروز شاهد هســتیم که بخشهایی از نظام به 
ســفره منابع دسترسی بیشــتری دارند و بخشهایی 
مثل آموزش و پرورش به نســبت دسترسی به منابع 
مشکالت اساسی دارند و حقوق معلمان که مثل همه 
کشــورها باید باالترین حقوق در مملکت باشــد، در 

پایین ترین سطح قرار دارد.
وی تصریح کرد: وقتی هزینه های جاری به اشــکال 
مختلف باال باشد و بهداشــت مالی در سیستم جاری 
رعایت نشود و آن شــرکتهای زیرمجموعه شستا که 
قرار بود بــاری از روی دوش صندوق بازنشســتگی و 
تامین اجتماعی بردارند خودشان بار اضافه می شوند 
و به لحاظ پرداختی در صندوق کم می آوریم، طبیعی 
اســت که مجبور شــویم از امتیازات حق بیمه های 
دریافتی کم کنیم و بــا پرداختهای های کالن تامین 

اجتماعی دیگر نوبت به حق بیمه ها نرسد.

9۵ درصد پول دارو را خودمان می دهیم!
وی فلســفه تشــکیل بیمه تکمیلی را ناتوانی تامین 
اجتماعی در ارائــه خدمات درمانــی مطلوب عنوان 
کرد و گفت: امروز می بینیم کــه ۹۵ درصد پول دارو 
و خدمات درمانی را باید خودمان بدهیم؛ درحالی که 
ســال به ســال به هزینه دریافت بیمه اضافه می شود 
ولی از آن طرف تامین اجتماعــی مبلغ ناچیزی بابت 

بیمه ها می پردازد.
این کارشــناس اقتصادی بهترین راه تقویت صندوق 
بیمه بیکاری را بهداشــت مالی عنوان کرد و گفت: در 
صورت رعایت بهداشــت مالی ضمــن صرفه جویی و 
کاهش هزینه های جاری و اصالح فســاد ساختاری و 
اداری، موجب کاهش ریخت  و پاش هــا و ماندگاری 
درآمدها در صندوق تامین اجتماعی و به تبع آن بیمه 

بیکاری می شویم.
بر اســاس اعالم اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار ۲۶۰ هزار نفر در کشر از مقرری 
بیمه بیــکاری اســتفاده می کنند که ایــن میزان 
نسبت به ســال گذشــته ۱۲ درصد افزایش داشته 

است. 
پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه 
بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف 
اســت زمینه آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و 
بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری 
را از طریق آموزش در کارخانه ها یا مراکز این سازمان 

فراهم کند.

کالن

یک عضو اتــاق بازرگانی تهران معتقد 
اســت با توجه به اهمیــت باالیی که 
صــادرات غیرنفتی در شــرایط فعلی 
برای اقتصاد ایران دارد، تســهیل روند 
صــادرات و پیش بینــی پذیر شــدن 
تصمیمات دولــت، اصلی ترین اولویت 
به شــمار می رود.عبــاس آرگون در 
گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: قطعا 
آنچه که به عنــوان تصمیم جدید ارائه 
می شود باید دو ویژگی را در خود جای 
داده باشد. از یک ســو این تصمیمات 
باید متناســب با شــرایط هر بخش و 

صنعت اتخاذ شود و از سوی 
پیش بینی  توانایــی  دیگر 
آن برای بخــش خصوصی 

وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به مشــکالت 
بــه وجــود آمــده بــرای 
صادرکنندگان کــه پس از 

ممنوعیت های صادراتی به وجود آمد، 
تصریح کرد: اساسا صادرات یک فرایند 
پیچیده و طوالنی مدت است، زیرا ابتدا 
باید بازار هدف شــناخته شود، سپس 
مذاکرات آغاز شــده و بــه مرحله عقد 

قرارداد برســد. این موضوع 
برای صادرکنندگان ایرانی 
که با معضــل تحریم مواجه 
پیچیده تر  هســتند، حتی 
نیز می شــود.این عضو اتاق 
بازرگانی تهــران ادامه داد: 
متاســفانه مــا در ماه های 
گذشــته بارهــا شــاهد آن بودیم که 
تمام زحمــات صادرکننــدگان ایرانی 
با یک تصمیــم جدید به بــاد می رود. 
صادرکنندگان ما پــس از ماه ها تالش 
یک بازار هدف را پیدا کرده و شــرایط 

را برای انتقــال کاال فراهم می کردند و 
ناگهان با یک دستور جدید، صادرات آن 
کاال متوقف می شــد. ما حتی شاهد آن 
بودیم که کاالیی که به گمرک رســیده  
بود، از حضور در بازار محروم می شــد.

به گفته آرگون، آنچه بیشترین آسیب 
را به اقتصاد ایــران وارد کرده، موضوع 
پیش بینــی ناپذیر بودن دســتورات 
دولت است زیرا وقتی بدون اعالم قبلی 
ناگهان کار متوقف می شــود، هم یک 
بازار هدف از دست می رود و هم اعتبار 

صادرکننده ایرانی خدشه دار می شود.

صادرات

صادرکنندگان در پیش بینی تصمیمات دولت ناتوانند
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تاکید جهانگیری بر حمایت 

دولت از مطبوعات کشور
جلســه بررسی مســائل و مشــکالت کارخانه 
صنایع چوب و کاغذ مازندران به ریاست معاون 

اول رییس جمهور برگزار شد.
اســحاق جهانگیری در این جلســه با اشــاره 
به گزارش وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
خصوص آخرین وضعیت تامین کاغذ مورد نیاز 
مطبوعات، تامین کاغــذ را از مهمترین نیازهای 
مطبوعات و نشریات کشور برشمرد و با تاکید بر 
حمایت دولت از مطبوعات کشور، خواستار حل 
مســائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران 
جهت تولیــد کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشــور 

شد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه روند 
تامین ارز و ســرمایه در گردش کارخانه صنایع 
چوب و کاغذ مازندران باید تسریع شود، از بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
جهاد کشاورزی و استانداری مازندران خواست 
با جدیت برای حل مســائل ایــن کارخانه وقت 
بگذراند تا ظرف یک ماه آینده شاهد فعال شدن 
ظرفیت کامل این واحد تولیــدی و تامین کاغذ 

مورد نیاز مطبوعات کشور باشیم.
جهانگیری همچنیــن از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواســت بــرای حل مشــکل تامین 
سرمایه درگردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ 
مازندران، این موضــوع را در دســتور کار قرار 
داده و تصمیمــات الزم را در این خصوص اتخاذ 
نمایند.در این جلســه که وزرای امور اقتصادی 
و دارایی، جهاد کشــاورزی، صنعــت، معدن و 
تجارت و استاندار مازندران نیز حضور داشتند، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارشی از آخرین 
وضعیت تامیــن و نحوه توزیع کاغــذ مورد نیاز 

مطبوعات کشور ارائه کرد.
در این نشست همچنین اســتاندار مازندران و 
مدیران کارخانه صنایــع چوب و کاغذ مازندران 
گزارشــی از وضعیت تولید این کارخانه، مسائل 
پیــش رو و نیازهای خــود برای فعال شــدن 

ظرفیت کامل کارخانه ارائه کردند.
مدیر کارخانــه صنایع چوب و کاغــذ مازندران 
با اشــاره به نیاز این کارخانه به مواد اولیه و نیاز 
ارزی اعــالم کرد که در صــورت تامین ارز مورد 
نیاز با قیمت نیمایی و نیــز تامین مواد اولیه، این 
کارخانه قادر خواهد بود به ســرعت به ظرفیت 
کامل فعال برســد و بــه طور کامل نیــاز کاغذ 

مطبوعات کشور را تامین کند.

 پرداخت ۱۲۰میلیارد تومان
 به سیل زدگان در کشور

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امســال در کشور 
۱۲۰ میلیارد تومان خســارت به ســیل زدگان 

پرداخت شده است.
غالمرضا ســلیمانی، رئیس کل بیمه گفت: در 
بحران سیل ســالجاری ۲۴ شرکت بیمه درگیر 
پرداخت خسارت به ســیل زدگان در سه استان 

گلستان، خوزستان و لرستان شده اند.
وی گفت: با تالشــی که شــرکت های بیمه در 
کشــور کردند موفق شــدیم بیش از ۹۰ درصد 
پرونده های ســیل زدگان را پرداخت خسارت 
کنیم.ســلیمانی ادامه داد: الباقی کسانی که هم 
درســیل خســارت دریافت نکردند دچار نقص 
در پرونــده بوده و در تالش هســتیم که بزودی 

مشکل آنها را هم برطرف کنیم.
سلیمانی در خصوص خدمات جدید در صنعت 
بیمه هــم گفت: حدود ۲۰ درصــد به خدمات و 
شــرکت های بیمه برای مردم اضافه شده است 
که در تالش هستیم تا پایان ســال آن را به ۵۰ 
درصد برسانیم.تمام تالش شــرکت های بیمه 
در ارتقای خدمات بهتر به مشــتریان اســت و 
تالش مان بر آن اســت تا خدمات بیمه نوین را 

برای مردم ملموس تر کنیم.



مجلس راهکارهای دور زدن تحریم بانکی را تصویب کند

پیمان پولی راه غلبه به سلطه سوئیفت
خریدار     در حالی کلیات طرح راه اندازی و استفاده 
از پیام رســان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو 
و چندجانبه از ســوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
رد شــده که این طــرح، راهــکاری بــرای دور زدن 

محدودیت های سوئیفت است.
طــرح یــک فوریتــی »راه انــدازی و اســتفاده از 
پیام رســان های مالی و انعقاد پیمان هــای پولی دو 
و چندجانبــه در تجارت خارجی« که برای بررســی 
به کمیســیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، در 
این کمیسیون رد شــد و این هفته قرار است گزارش 
کمیسیون درباره رد این طرح در صحن علنی مجلس 

قرائت شود.
با این وجود کارشناسان معتقدند کلیات طرح مذکور 
به لحاظ محتوای مطرح شــده در آن بــه ویژه بخش 
های مرتبط با جایگزین پیام رسان مالی سوئیفت در 
شرایط حال حاضر کشور از اهمیت فراوانی برخوردار 
اســت و چنانچه برخــی اصالحــات در جزئیات این 
طرح انجام شــود، می تواند در صحــن علنی مجلس 

به تصویب برسد.
وضوع اســتفاده از پیمان های پولی به عنوان یکی از 
ابزارهای کارآمد در دوران تحریم، همواره از ســوی 
صاحب نظــران و کارشناســان حوزه پولــی و بانکی 
مدنظر قرار داشته اســت. در واقع، در شرایط سخت 
تحریمی که شــبکه ارتباطی بانکی ایران با بسیاری 
از کشورهای عضو شــبکه مالی بین المللی سوئیفت 
قطع شــده یا تعامالت تجاری با ایــران تحت تعقیب 
تحریم کنندگان قرار می گیرد، ابزارهای پیمان پولی 
به عنــوان یک برگ برنــده وارد عمل شــده و تالش 
می کنند تا در یک شبکه پوششــی میان بانکهای دو 
کشور، زمینه ســاز نقل و انتقاالت مالی با ارزهای ملی 

دو کشور شوند.

در این میان، اگرچه بانک مرکزی چند ســالی است 
که بر روی اســتفاده از ارزهــای ملــی در تجارت با 
برخی کشــورهایی که میزان تعامالت تجاری ایران 
با آنها قابــل توجه اســت، تمرکز کند، امــا هنوز به 
صورت عملیاتی، موفــق به اجرای کامل سیاســت 
پیمان پولی نشــده و این موضوع، نه تنها در دور قبلی 
تحریم ها و دور جدید آن، مغفول ماند، بلکه در دوران 
پس از برجام نیز که ارتباط ایران با شــبکه سوئیفت 
به تدریج بعد از برداشته شــدن تحریم ها، برقرار شد، 
سیاستگذاران پولی و ارزی کشــور هیچ وقت به این 
فکر نکردند که ممکن است به دلیل پیچیدگی شبکه 
مالی و بانکی دنیا با ســوئیفت و نظــام بانکی ایاالت 
متحده آمریکا، مجدد محدودیت هایی اعمال شود و 
بنابراین باید در شــرایط آرامش، برای دوران سختی 

تدبیر کرد.
حال مجلس طرحی را آماده کرده کــه بر مبنای آن، 
اســتفاده از پیام رســان های مالی به غیر از سوئیفت 
را در دســتور کار قرار داده و انعقــاد پیمان های پولی 
دوجانبه و چند جانبه را دنبال می کند. در واقع، طرح 
»راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد 
پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی« 
که یک فوریت آن در روز ۱۳ تیر ۱۳۹۷ مورد موافقت 
مجلس قرار گرفت؛ در کمیسیون اقتصادی به عنوان 
کمیســیون اصلی و تخصصــی، مورد بررســی قرار 
گرفته و به دلیل وجود برخی از ایرادات، از ســوی این 

کمیسیون رد شده است.
در ایــن طــرح راهکارها و پیشــنهادات مناســبی 
برای تســهیل مبادالت تجاری و مالــی بین المللی 
کشــور در نظر گرفته شــده و راهکارهایی همچون 
انعقــاد پیمان های پولی دو و چندجانبــه، راه اندازی 
پیام رســان های مالــی مــوازی ســوئیفت، اتصال 

کارت های بانکی ایران با کارت های بانکی کشورهای 
دیگر و اســتفاده از ظرفیت ارزهــای دیجیتال برای 
انجام تبادالت مالــی بین المللی در آن دیده شــده 

است.
راهکارهای ارائه شــده در این طرح ظرفیت کمک به 
انجام تبادالت مالی بین المللی کشــور و کاهش آثار 
تحریم ها را دارد و مطالعــه تجربیات و روند تحوالت 
بین المللی نشــان می دهد که کشــورها و بانک های 

دیگر نیز از این راهکارها استفاده می کنند.
عالوه بر این، مقــام معظم رهبری نیــز مدتی قبل 
بر انجام اقدام ایجابی مجلس شــورای اســالمی در 
مواجهه با فشــارهای آمریکا تاکید ویژه داشــته اند 
و بر همین اســاس، با توجــه به اینکــه اصلی ترین 
منبع اطالعاتی آمریــکا برای رصــد تراکنش های 
بانکی بین المللی، ســوئیفت اســت، ایجاد و توسعه 
سامانه های موازی سوئیفت نه تنها باعث بیمه شدن 
کشــور در مقابل تهدیدات دائمی ناشی از قطع این 
شــبکه می شــود، بلکه اقدامی آفندی در راستای 
کاهش اشــراف آمریکا بر نظام مالی جهان نیز تلقی 

می شود.
در عین حال، از آنجایی کــه در حال حاضر پیکره 
اقتصاد کشــور آماج حمالت متعــدد تحریمی از 
سوی آمریکا قرار گرفته اســت، بنابراین می توان 
پی برد که اتخاذ راهکارهایی بــرای مقابله با آثار 
ســوء تحریم ها ضروریســت. به ویژه، دو تجربه 
کشــور در قطع دسترسی به ســوئیفت )سالهای 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۷( ضــرورت اتخاذ تدابیر مناســب 
به ویژه در حوزه پیامرســان مالــی را دوچندان 
می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت روح کلی 
پیشــنهادات طرح برطرف کننده نیاز حال حاضر 

اقتصاد کشور است.

شعبه

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور 
نحوه پرداخت پــاداش پایان خدمت 
بازنشســتگان، مانده مرخصی و وجوه 

بازخریدی را ابالغ کرد.
به گزارش ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور، محمدباقــر نوبخــت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، در 
بخشــنامه ای به کلیه دســتگاه های 

اجرایی قوای مجریه، مقننه 
و قضاییه، نیروهای مسلح، 
وزارتخانه ها، ســازمان ها 
و شــرکت ها و موسســات 
دولتــی نهادهــای انقالب 
اســالمی موضــوع »نحوه 
پایان  پــاداش  پرداخــت 

خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی 

و وجوه بازخریدی« را ابالغ 
کرد.در این بخشنامه آمده 
است: به منظور پرداخت به 
موقع پاداش پایان خدمت 
و  بازنشســتگان شــریف 
خدوم دستگاه های اجرایی 
و با استناد به بند ب تبصره 
۱۳ ماده واحــده قانون بودجه ســال 

۹۸ و آیین نامه اجرایــی بند مذکور با 
شــماره ۳۶۱۶۱/  ت ۵۶۶۲۷  ه مورخ 
۲۹/ ۰۳/ ۹۸   مقتضی اســت تمهیدات 
الزم برای فروش اموال و دارایی هایی 
غیرمنقول مازاد در اختیار آن دستگاه، 
مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام 
و پرداخت پاداش مذکــور از این محل 

مورد اقدام قرار گیرد.

بودجه

تامین منابع پاداش بازنشستگان از محل اموال مازاد دستگاه ها
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فشارهای تحریمی دارند
رئیس کل بانک مرکزی تاکیــد کرد که بانک ها 
به دلیل فشــارهای تحریمی حجم نقدینگی و 
معوقات مشکالت جدی دارند که نباید مشکالت 
آنها را تشــدید کرد که خدای نکرده از خدمات 

آنها به اقتصاد کشور محروم شویم.
عبدالناصر همتی در جلســه علنی مجلس و در 
جریان بررسی کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران غیر جاری شــبکه بانکی کشور گفت: 
بانک ها در کل کشــور خدمات ارزنده ای انجام 
داده و خیلی از تکالیفی که دولت و مجلس برای 
اقتصاد تعییــن می کنند را اجرایــی می کنند. 
بنابراین می تــوان گفت بانک ها محور توســعه 
هستند . نباید وقتی از مشکالت بانک ها صحبت 
می کنیم خدمات مهم سیستم بانکی را فراموش 

کنیم.
وی ادامه داد: اواخر ســال گذشــته طرحی در 
مجلس مطرح شد که اشــکاالت زیادی داشت؛ 
شــورای نگهبان رد کرد و مجمع تشخیص هم 

تایید نکرد.
 اکنون هــم نمایندگان به فکر طرحی هســتند 
نوســانات اقتصادی را حل کننــد و راهی برای 
آنهایی که نتوانستند بدهی هایشان را پرداخت 

کنند پیدا کنند. 
این افراد بعضا نســبت به محاســبه سودشان 
توســط سیســتم بانکی ایرادات و اعتراضاتی 
را مطرح می کننــد. این طــرح می خواهد این 

مشکالت را حل کرند. 
ما در جلسه کمیســیون اقتصادی نظرات خود 
را مطرح نمودیــم که اگر همیــن متن مصوب 
کمیســیون اقتصادی در صحن تصویب شــود 
ما بــا آن موافقیــم و در اجرا هم دچار مشــکل 

نمی شویم.
رئیــس کل بانک مرکــزی خاطر نشــان کرد:  
بانک هــا به دلیــل فشــارهای تحریمی، حجم 
نقدینگی و معوقات مشکالت جدی دارند. نباید 
مشکالت آنها را تکذیب کرد که خدای نکرده از 
خدماتی که بانک ها به اقتصاد کشــور می دهند، 

محروم شویم.
وی با بیان ایــن که دولت به صورت مشــروط 
با این طرح موافق اســت گفت: روز گذشته در 
جلسه هیات دولت درخواست کردم که به این 
طــرح رای مثبت دهند البته مشــروط به آنکه 
همان چیــزی کــه در کمیســیون اقتصادی 
تصویب شــد در مجلس هم مورد تصویب قرار 

گیرد.
همتی با اشاره به بخشــی از جزییات این طرح 
گفت: برخی می گویند که چرا سقف مجاز برای 
برخورداری از مزایای این طــرح برای هر فصل 
حقوقی دو میلیارد تومان است و بیشتر نیست؟ 
ما می خواهیم مشــکل خیل عظیمی از مردم و 

بنگاه داران حل شود. 
االن دو میلیــارد تومــان شــامل ۲۱۰ هــزار 
شــخصیت حقوقی و بنگاه داران می شــود. اگر 
مبلغ باالی ۲ میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار 

بنگاه دار را مشمول می شود.
 البته که شما با این طرح مشکل ۲۱۰ هزار بنگاه 

دار را حل می کنید.
همتی افزود: در این طرح ســقف مجــاز برای 
برخــورداری از مزایــای آن برای شــخصیت 
حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان اســت که شــامل 
۲۹ میلیون نفر می شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در 
سیســتم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل 

بدهی شان حل می شود.
رئیس بانــک مرکزی با اشــاره بــه نامگذاری 
امســال به نام ســال رونق تولید گفت: ما با این 
طرح موافقیم چــون با تعییــن تکلیف بدهی 
بدهکارانی که ســالها بالتکلیف مانده می توان 
منابع را به ســمت تولیــد هدایت کــرد که به 
دنبال آن منابع آزاد شــده و تولید بیشتر رونق 

می گیرد.



در نشست مشترک زنگنه با وزرای سابق نفت مطرح شد

هیچ کشوری نمی تواند جای نفت ایران را پر کند 
خریدار     وزیر نفــت گفت: اتفاقــات اخیر درباره 
توقیف نفت کش ها تاثیری در فروش و بازار نفت ایران 
نداشته است.وزرای سابق نفت در جلسه مشترکی با 
وزیر فعلی نفت به گفت و گو در خصوص مســائل روز 
نفت ایران و جهان پرداختند. در این نشســت، رستم 
قاســمی، وزیری هامانه، غالمحسین نوذری و محمد 

غرضی حضور داشتند.
بیژن زنگنه در حاشــیه دیدار با چهار وزیر نفت سابق 
در جمع خبرنگاران با بیان این که این جلســه دومین 
جلســه ای بود که طی این ســالها با دعوت از وزیران 
سابق نفت برگزار شــد اظهار کرد: از شش نفر وزیری 
که دعوت بودند، چهار نفر تشــریف آوردند و این در 
حالی بود که آقای آقازاده اعالم کرده بودند که در این 

جلسه حضور پیدا نمی کنند.
 اما علی رغم این که منتظر آقــای میرکاظمی بودیم، 
ایشــان اعالم کردند کــه در این جلســه حضور پیدا 

نمی کنند.وی درباره صحبت های مطرح شده در این 
جلسه گفت: بنده یک گزارش از وضعیت بین المللی 
و کارهایی که تاکنون انجام شــده اســت و همچنین 
وضعیت داخلی صنعت نفــت ارائه دادم و به طور کلی 
می توانم بگویم که جلســه ی خوبی برگزار شــد. چرا 
که دوســتان نیز نکات و حساسیت هایشــان را اعالم 

کردند.
وی افزود: البته تاکنون نیز ما همیشــه از پشتیبانی 
آن ها برخوردار بودیم اما هــدف این بود که از نزدیک  
با آن ها صحبــت کنیم و امیدواریم کــه خیر و برکت 
صحبت های مطرح شــده در این جلسه عائد صنعت 

نفت شود.
زنگنه با تاکید بر این مســاله که صنعــت نفت ایران 
وضعیت حساسی دارد گفت: دشــمن اصل حمالت 
خود را متوجه صنعت نفت کرده اســت البته در این 
بین کارهای خوبی از سمت ما انجام شده  و امیدواریم 

که نتیجه ی آن وارد زندگی مردم شود. اما باید به این 
مساله توجه کرد که شــرایط موجود شرایط سختی 
اســت و ما در یک جنگ اقتصادی و در خط مقدم قرار 

داریم.
وی ادامه داد: بعد از نفت موضوع بانک مطرح اســت؛ 
چراکه این پولــی که حاصل می شــود باید تبدیل به 
کاالهای مورد نیاز کشور شــود و قابلیت نقل و انتقال 

داشته باشد که در این زمینه نیز باز هم ما نقش داریم.
وی با بیان این که عالوه بر این جلســه، جلســاتی نیز 
با دیگر نخبگان سیاســی و اقتصادی کشور داشته ایم 
تصریح کرد: باز هم چنین جلســاتی را ادامه خواهیم 
داد تا از نظرات صاحب نظران مطلع شویم و آن ها نیز 
در جریان اقدامات وزارت نفت قــرار بگیرند. چرا که 
باید این افــراد از اتفاقاتی که در حال رخ دادن اســت 
مطلع شــود و در کالن تصمیم ســازی و تقویت اراده 

اجتماعی اثر داشته باشد.

نفت
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وپاالیشگاه پتر
تنها دســت انداز اجرای طرح پتروپاالیشگاه ها 
استفاده از ســهم صندوق توسعه ملی در تنفس 
خوراک بود که به تازگی مجوزهای الزم برای آن 

دریافت شده است.
با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های نفتی 
ایران، بار دیگر روند صادرات نفت و فرآورده های 

آن با دشواری رو به رو شد. 
در نتیجه برای جلوگیری از خام فروشی که یکی 
از اهداف بلند مدت اقتصاد ایران و تأکیدات مقام 
معظم رهبری است، طرح احداث پتروپاالیشگاه 
ها با استفاده از ســرمایه مردمی در دستور کار 

مجلس قرار گرفت. 
طرحی کــه تــالش دارد از نقدینگی موجود 
در کشــور که به رقمی حــدود ۲,۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده اســتفاده کند و ضمن 
هدایت آن به ســوی بخش مولد اقتصاد کشور، 
ضعف ســرمایه گــذاری خارجــی را تا حدی 

مدیریت کند.
 این طرح که هفته گذشــته به تصویب مجلس 
رســید، نه فقط بخشــی از نقدینگی موجود در 
کشــور را به ســوی تولید هدایت می کند بلکه 
بخش قابل توجهی از نفتی که صادر نمی شــود 
و به هر دلیلی با کاهش تولیــد اجباری رو به رو 
است را مدیریت کرده و تبدیل به فرآورده های با 

ارزش افزوده می کند.
یکی از بخش هــای طرح پتروپاالیشــگاه های 
استفاده از تنفس خوراک است. تنفس خوراک 
به صورت خالصه یعنی اعطــای خوراک رایگان 
در شــروع بهره برداری به واحد پاالیشــی. این 
خوراک در قالب وام کم بهره به واحد پاالیشــی 
داده می شــود و تا مقداری کــه هزینه خوراک 
دریافتی با هزینه ســرمایه اولیه طرح برابر شود 

ادامه می یابد.
 تاکنــون قوانین جاری کشــور برای تشــویق 
به توســعه پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشگاهها و 
کاهش خام فروشی از روش »تخفیف خوراک« 
استفاده کرده اند اما این روش طی ۲۲ سال اخیر 

نتیجه مثبتی در پی نداشته است.
 ایــن روش هرچنــد IRR پــروژه را افزایش 
می دهد اما بازگشت سرمایه را نهایتاً از ۱۳ سال 
به ۱۰ ســال کاهش می دهد و ایــن مدت مورد 

استقبال مردم نیست.



۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود

وی کشور  البرز قطب تولید دار
خریدار     معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
با بیان اینکــه ۹۷ درصد از داروهای مــورد نیاز ایران 
در داخل کشور تولید می شــود گفت: سرمایه گذاری 
ســنگینی از ســال گذشــته در حوزه بیوتکنولوژی 
برای پوشش ســه درصد باقی مانده واردات دارویی به 

خصوص در حوزه دام و طیور انجام شده است.
سورنا ستاری در مراســم افتتاح شتاب دهنده زیست 
فناوری ســالمت فن یاخته در استان البرز برگزار شد 
افزود: البرز قطب تولید داروســت و شرکت های مهم 

زیادی در این استان در حوزه دارویی مستقر است.
ستاری در ادامه یک اشــتباه تاریخی کشور در زمینه 
پژوهش را گوشــزد کرد و افزود: یکــی از بزرگترین 
حرکت های تاریخی اشتباهی که ما در حوزه پژوهش 
داشــتیم این بود که فکر می کردیم اگر دولت پول در 
پژوهش پول صــرف کنــد از دل آن محصول بیرون 
می آید در حالی که هیچ پژوهشی با پول دولت منتج 
به محصول نمی شود، با این کار نیروی انسانی تربیت 

می شود ولی محصول تولید نمی شود.
وی ادامه داد: با این حرکت پژوهشــکده های زیادی 
شکل گرفت و پژوهشگران برتری هم تربیت شده اند 
اما این کار منجر به محصول نمی شــود چون تا بخش 
خصوصی در پژوهش ســرمایه گذاری نکند محصول  
هم تولید نمی شــود.وی تأکید کرد: پژوهش وظیفه 
دولت نیست بلکه دولت باید مشــوق باشد و خودش 
وارد آن نشود به جز پژوهش های پایه که محصولی از 

آن تولید نمی شود.
ســتاری با بیان اینکه ما در کشــور نیروی انسانی 
فوق العاده ای داریم افزود: کل تعداد دانشجویانی که 

ســاالنه از ایران به آمریکا می روند دو هزار نفر است، 
آمریکا بزرگترین کلنی دانشجوی خارجی ماست ولی 
ما در مورد دو هزار نفر آدم با کیفیت صحبت می کنیم 
بحثی که ما در مــورد اقتصاد دانش بنیــان داریم در 
مورد این افراد اســت اینکه در مدت کم شرکتی 

راه اندازی شود و چند صد نفر را به کار بگیرند.
وی ادامه داد: همه اینها جواهر هستند، ما باید توانایی 
داشــته باشــیم که برای آنها امکاناتی فراهم کنیم تا 
بدرخشــند وگرنه می توان آنان را در یک پژوهشکده 
گذاشت و یک حقوق دولتی هم به آنها بدهیم تا از بین 
بروند، ولی وقتی بتوانند آزادی عمل داشــته باشند و 
کارآفرینی کنند می توانند بدرخشــند.وی در ادامه با 
بیان اینکه ایران پرافتخارترین کشور منطقه در حوزه 
بیوتکنولوژی اســت اعالم کرد: بیوتکنولوژی به نوعی 
با ذات کارآفرینی ایرانی ها به صورت تاریخی شباهت 
زیادی دارد و امیدواریم با نیروی انسانی فوق العاده ای  
که داریم و با این نهضتی در حوزه استارتاپ های بیوتک 
شــروع شــده افتخارات،محصوالت و شــرکت های 
جدیدی رونمایی شــود. معاون عملی و فناوری رئیس 
جمهور در پایان با بیــان اینکه ۹۷ درصــد داروهای 
مورد نیاز کشــور در داخل تولید می شود تصریح کرد: 
ما از سال گذشته سرمایه گذاری ســنگینی در حوزه 
بیوتکنولوژی انجــام داده ایم و زیرســاخت های 
فوق العاده ای از قبل وجود داشــته و االن هم در حال 
ایجاد آن هســتیم و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم 
ســه درصد داروهای باقی مانده هم که وارد می شود به 
خصوص در حوزه دام و طیــور که واردات قابل توجهی 

داریم را تامین کنیم.

 بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در حوزه دارویی در البرز مطلوب است

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: امید است 
این پویایی البرز در تولید دارو روز افزون شود چراکه 
با آغاز بکار اولین شــهرک تخصصی دارویی کشور در 
این استان، بســتر بســیار مطلوبی برای جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا شده است.
شهبازی در حاشــیه مراسم افتتاح شــتاب دهنده 
زیســت فناوری ســالمت فن یاخته که در گرمدره 
با حضور معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
صورت گرفــت، افزود: امــروز قراردادهایی در جهت 

توسعه تولیدات دارویی البرز منعقد شد.
وی ادامه داد: امید اســت این پویایــی البرز در تولید 
دارو روز افزون شــود چراکه با آغاز بکار اولین شهرک 
تخصصی دارویی کشور در این اســتان، بستر بسیار 
مطلوبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

مهیا شده است.
شهبازی گفت: تولید در البرز مورد توجه ویژه استانی 
و ملی قرار گرفته و با مساعدت های مسئوالن سطوح 
مختلف این امر بخصوص در حوزه دارو روند خوبی را 

طی می کند.
وی افــزود: بیش از ۷۰ درصد داروی کشــور در البرز 
تولید می شود و امید است این روند تا بی نیازی کشور 

از تمامی محصوالت دارویی خارجی ادامه یابد.
در این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و استاندار البرز، قرارداد تولید صنعتی بین 
شرکت های مســتقر در شــتاب دهنده فن یاخته و 

صاحبان صنایع دارویی و واکسن منعقد شد.

البرز

شــهردار کرج گفت: برای سال جاری 
پروژه هــای شــاخصی را در مناطق و 
ســازمان ها تعریف کرده ایــم که در 
قالب جلســات پایش، میزان پیشرفت 
و مشــکالت و موانع پیــش روی این 

طرح ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
علی کمالــی زاده اظهار کــرد: پایش 
کمک مــی کند جای اینکــه در پایان 
سال متوجه کمبودها و ضعف ها شویم، 
در طول سال مشکالت و ظرفیت های 

مجموعه را در نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای ســال 
جاری پروژه های شاخصی 
را در مناطق و ســازمان ها 
تعریــف کرده ایــم که در 
قالب جلسات پایش، میزان 
پیشرفت و مشکالت و موانع 
پیش روی ایــن طرح ها را 
مورد بررسی قرار می دهیم.

شــهردار کرج افزود: اگر بتوانیم تعداد 
۱۱۵ طرح شاخص شــهری کرج را بر 
اساس اولویت به انجام برسانیم موفق 

به اجرای بخــش عمده ای 
از ســرفصل های بودجــه 
شــده ایم که این امر توان و 
ظرفیت مجموعه مدیریت 
شــهری کرج را به نمایش 

خواهد گذاشت.
وی، تاکید کــرد: این ۱۱۵ 
پروژه از میان بیش از ۵۰۰ ســرفصل 
تعیین شده است.شهردار کرج، بخش 
مهمی از سلســله جلســات پایش را 
مربوط به موضوع بازآفرینی شــهری و 

بهسازی بافت های فرسوده عنوان کرد 
که به طور ویژه در قالب این نشست ها 
پیگیری می شود.کمالی زاده در بخش 
دیگری از صحبت های خود به یکی از 
اقدامات مهــم منطقه ۲ در حســین 
آباد نیز اشــاره کرد و افزود: در خیابان 
۳۰ متری حســین آباد تعــداد چهار 
قطعه باغ به طول حــدود ۱۱۰ متر را 
آزادسازی و تملک کرده ایم که اقدامی 
بسیار سخت، ارزشــمند و تاثیرگذار 

بوده است.

شهر

ج بر بازآفرینی شهری و بهسازی بافت های فرسوده  تاکید شهردار کر

۵
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رییس کمیســیون برنامــه و بودجه شــورای 
شــهر کرج گفت: دریافت هرگونه وجه مازاد از 
شــهروندان بابت تبصره ۱۱ مــاده ۱۰۰ قانون 

شهرداری ها غیرقانونی است. 
فرج اله ایلیــات در نطق پیش از دســتور صد و 
پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر کرج اظهار کرد: شــورای شهر الیحه بهای 
عوارض ســال ۹۸ را به شــرطی مصوب کرد که 
شــهرداری تا ابتدای مردادماه نسبت به ارسال 
الیحه جداگانه بــرای قیمت منطقــه بندی و 
ضرایب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها 

اقدام کند.
وی با ارایه مســتندات و مرور جزییات جلسات 
قبل توضیحاتــی را در خصــوص روند تصویب 
الیحــه بهــای خدمات ســال ۹۸ شــهر کرج 
ارایه کرد و با اســتناد به فایل صوتی جلســات 
و مذاکراتــی کــه فی مابیــن اعضای شــورا و 
نمایندگان شــهرداری شــکل گرفته، تصریح 
کرد که طبق توافق مقرر شده تا شهرداری برای 
تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ الیحه جداگانه ارسال کند 
که در هر حال حاضر اجرایی نشــدن این وعده 
مشــکالت عدیده ای را برای شــهروندان ایجاد 
کرده و آن ها را نســبت به مدیریت شهری گالیه 

مند ساخته است.
 این مســئول ادامه داد: با مرور یکی از پرونده ها 
مطلع شــدم که جریمه ۶۰۰ میلیون تومانی به 
باالی یک میلیارد تومان رســیده اســت؛ اینکه 
شهرداری بدون مصوبه قانونی نسبت به دریافت 
مبالغ باالتر از مردم اقدام کند تبعات حقوقی به 

همراه خواهد داشت.
ایلیــات تاکید کرد که شــاید ایــن افزایش در 
مناطقی همچون رجایی شــهر و عظیمیه فشار 
مضاعفی به ســازندگان وارد نکند اما در مناطق 

محروم مشکل ساز و چالش آفرین خواهد بود.

تهدید سالمت مردم با هدایت 
فاضالب به سمت اراضی 

کشاورزی
مدیــرکل محیط زیســت البرز گفــت: آبیاری 
زمین های کشــاورزی با فاضالب خــام مغایر 
اصول بهداشــتی و زیســت محیطی اســت و 

سالمت مردم را به خطر می اندازد.
فردین حکیمی اظهــار کرد: آبیــاری مزارع و 
زمین های کشــاورزی با فاضالب خــام مغایر 
اصول بهداشتی اســت و تهدیدی برای سالمت 

مردم به شمار می آید.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط، جهاد کشاورزی 
و دانشکاه علوم پزشــکی باید به طور مستقیم بر 
وضعیت آبیاری مزارع با فاضــالب خام نظارت 
داشــته باشــند چــون محصوالتی که بــا این 
فاضالب پرورش داده می شــوند، آلودگی هایی 
دارند که مصرف آنها ســالمت انسان را به خطر 

می اندازد.
وی توضیح داد: در مرحلــه اول متولیان امر باید 
آموزش های الزم در خصوص عدم آبیاری مزارع 
با فاضالب خام را به کشــاورزان بدهند و بعد اگر 
به هشــدارها توجه نشــد، اقدامات قانونی الزم 

برای برخورد با متخلفان را صورت دهند.
وی گفت: در واقع باید کاری کــرد که فاضالب 
خام به اراضی کشــاورزی هدایت نشود تا از ابتدا 
شــرایط آبیاری محصوالت کشاورزی با این این 

آب آلوده فراهم نشود.
این مسئول خاطر نشان کرد: چرا باید فاضالب و 
روان آب های سطحی وارد انهار کشاورزی شود؟ 
کشاورزان از قدیم حق آبه داشتند و از کانال آب 
برای آبیاری محصوالت خود استفاده می کردند 
و حاال از این کانال فاضالب عبــور می کند و گاه 

چاره ای جز آبیاری زمین با این فاضالب ندارند.



بررسی نشست رییس جمهور با  مدیران ارشد بخش مسکن 

وشن می کند؟ مسکن، موتور اقتصاد را ر
خریدار     بخش مســکن به عنوان پیشران اقتصاد 
با رکود مواجه شــده و به همین دلیل، دولت تولید و 
عرضه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مســکونی تا دو 

سال آینده را در دستور کار قرار داده است.
نشســت رییس جمهور با  مدیران ارشد بخش مسکن 
در روزهای اخیــر، نتایج امیدوارکننــده ای را در این 
حوزه به همراه داشــت. حجت االســالم والمسلمین 
حسن روحانی در این جلسه اظهار کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار 
مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده 
ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده 
در مجموع ۴۰۰ هزار مســکن را ایجــاد و ۵۰۰ هزار 

مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
بخش مســکن دارای رابطه پیشــین بــا ۷۸ بخش 
اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب 
انتشار ۱.۲ اســت. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ 
اشتغال غیرمســتقیم ایجاد شده اســت. همچنین 
سهم مسکن و ســاختمان در اشتغال مستقیم کشور 
حدود ۱۲ درصد و تعداد شــاغالن این بخش نیز ۳.۱ 
میلیون نفر هســتند. با این حال این بخش از ســال 
۱۳۹۱ وارد رکود شد و رشــد قیمت در سال ۱۳۹۷ 
نیز رونق معامالت این بخش را در پی نداشــت و بازار 
با رکود تورمی مواجه بود. کارشناســان همواره تاکید 
می کنند که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، توان 
اثرگذاری بر ســایر بخش ها را دارد. بــه همین دلیل 
دولت مســیر رونق دهی به این بخش بــا لحاظ توان 

طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است.
با توجه به  تجربه مســکن مهر که بعضــا بدون توجه 
به تقاضای واقعی در نقاط دورافتاده اقدام به ســاخت 
و ســاز شــده بود، دولت های تدبیر و امیــد احیای 
بافت هــای ناکارآمد را مهم ترین سیاســت خود قرار 
داد؛ چرا که در این بافت ها زیرســاخت های شــهری 
وجود دارد و ساکنان اصلی نیز تمایل به سکونت در آن 
دارند؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی وزیر کشــور 
هم اکنون بافت های میانی از ســاکنان قدیمی، خالی 

شده و مهاجران سایر شهرها جای آنها را گرفته اند.
حســن روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشــتر 
مســئوالن در احیاء بافت های فرســوده،گفت: باید 
تالش کنیم تا با تکمیل طرح های گذشــته در زمینه 
مسکن و ایجاد و بازســازی خانه هایی که در مناطق 
مختلف کشور به واســطه بالیای طبیعی تخریب و یا 
دچار آسیب شده، مســکن مورد نیاز مردم را تأمین 

کنیم.
به گفته رییس جمهور باید تالش کنیم تا در ۲ ســال 

باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام 
برسانیم که در این راســتا دولت باید از سرمایه هایی 
که در اختیار دارد، مانند ارایــه خدمات ارزان قیمت، 
تســهیل در ارایه جواز، اعطای زمین و کمک بانک ها 

برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.
هم اکنون زمین و مصالح ساختمانی مهم ترین مولفه ها 
در قیمت مسکن هستند که سازندگان چالش هایی را 
در این حوزه پیش رو دارند. به طور مثال قیمت  سیمان 
طی چهــار ماه اخیــر از کیلویی ۶ تا ۷ هــزار تومان به 
کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته اســت. در بخش  
زمین نیز در کالنشــهرها رشــد ســه تا چهار برابری 
قیمت ها را شــاهد بوده ایم. دولت در نظــر دارد با ارایه 
زمین های خود، عرضه مســکن در بافت های  ناکارآمد 
را تســریع کند؛ با وجودی که ماده ۶ قانون ساماندهی، 
دســتگاه ها را موظف به ارایه زمین های مــازاد کرده، 
عمده دستگاه های دولتی نسبت به عرضه زمین امتناع 
می کنند. البته شخص رییس جمهور تاکید ویژه ای بر 
اجرای ایــن موضوع دارد و لیســتی از این زمین ها نیز 

استخراج شده و در حال پیگیری است.
محور دوم، اصالح محدوده و حریم شــهرها است در 
جاهایی که مطالعات نشان می دهد که نیاز به توسعه 
شــهری جدید وجود دارد و بخشی از آن ممکن است 
اراضی بخــش خصوصی باشــد که با ورود به شــهر 
منجر به توسعه مسکن می شــود بخش دیگر نیز که 
اراضی ملی اســت که تحویل مجموعــه وزارت راه و 
شهرسازی، ســازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت 
عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی نیز مربوط 
به اراضی خود وزارت راه و شهرســازی و زمین هایی 
است که در حریم شــهری قرار دارد که این اراضی به 
نوعی در اختیــار طرح اقدام ملی قرار گرفته اســت و 
بخش عمده پروژه های آماده اجرا با استفاده از همین 

ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می شود.

 تامین خدمات و زیرساخت ها باید مقدم
 بر تولید و عرضه مسکن باشد

بخش دوم برنامــه اقدام ملی تولید و عرضه مســکن 
مربوط به عرضــه ۲۰۰ هزار واحد تا ســال ۱۴۰۰ در 
مجموعه شهرهای جدید است. عمده جامعه مخاطب 
شهرهای جدید اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعی 
هســتند. شــهرهای جدید در مناطق کالن شهری 
واقع شــده اند و بنابراین می توانند به بازار مسکن در 
این مناطق کمــک و ظرفیت جدیــدی ایجاد کنند. 
به علت در اختیــار بودن زمین نســبتا ارزان قیمت، 
انعطاف نســبتا باالتری برای عرضه مســکن در این 

شــهرها وجود دارد؛ در عین حال تامین زیرساخت ها 
و خدمات روبنایــی موضوع جدی این حوزه اســت 
و بحثی نیــز در جلســه بــا رئیس  جمهــور در این 
خصوص انجام شــد که هماهنگی میان دســتگاه ها 
برای آماده ســازی، مقدمه ســازی و تامین خدمات و 

زیرساخت ها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.

 سهم بازار مسکن از تسهیالت بانک ها باید
 به 20 درصد افزایش پیدا کند

در بخش بنیاد مســکن و حوزه مجموعه شــهرهای 
جدیــد، موضوع اصلی مربــوط به تامین تســهیالت 
بــا نرخ های معمــول اســت و بحثی که در جلســه با 
رئیس جمهور صورت گرفت این بود که در ســال های 
اخیر سهم مســکن از کل تســهیالت اعطایی بانک ها 
روند مناسبی نداشته اســت و بحثی که صورت گرفت 
این بود که این نــرخ باید به حدود ۲۰ درصد برســد 
یعنی ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به حوزه مسکن تعلق 
بگیرد که پشــتیبان مالی برای طرح اقــدام ملی و نیز 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باشد.
یکی از نکاتی که در جلســه دســت اندرکاران حوزه 
مسکن با رییس جمهور تحلیل شد و بخشی از کاهش 
عرضه واحدهای مســکونی در ســالهای اخیر به آن 
مرتبط بود، بحث مربوط به تزریق تســهیالت بانکی 
به بخش مســکن بود؛ البته پرداخت تسهیالت بانکی 
به حوزه مسکن در ســال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود 
پیدا کــرد و ۱۳ درصد مجموع تســهیالت پرداختی 
بانک ها را شــامل شــد؛ اما بحث مطرح شده در این 
جلسه این بود که برای رونق بخشــی به بازار مسکن 
این سهم باید به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. بنابراین 
امیدواریم بانک مرکــزی در تحلیل های خود به این 

جمع بندی برسد و پشتیبانی این تسهیالت باشد.

 ارائه زمین رایگان؛ راه کار ترغیب سازندگان 
به تولید مسکن

حسین هاشــمی تختی نژاد، عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفته است: برای تسریع در پروژه های مسکن 
سازی در کشــور باید مشــوق های اقتصادی در نظر 
گرفته شــود، در این رابطه مهم ترین مســئله، ارائه 

زمین رایگان برای ساخت مسکن است.
وی افزود: موضوع بعدی، ارائه مصالح ســاختمانی به 
صورت شرایطی به ســازندگان است، از این رو وزارت 
راه و شهرسازی در این راســتا، بازار تعهدی مصالح را 
طراحی کرد، البته این طرح هنوز عملیاتی نشــده و 

باید هر چه سریع تر محقق شود.
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مرکز آمار ۳ سال از آمار قیمت 
مسکن و اجاره عقب است

 نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان 
این که رشــد اجاره بها در ســال جاری به طور 
متوسط ۳۰ درصد بوده اســت، گفت: البته این 
آمار، آمار نســبی و تحقق یافته ای نیست چون 
برای بخش قابل توجهــی از قراردادهای اجاره 

کد رهگیری صادر نمی شود.
حســام عقبایی در خصوص جدیدترین وضعیت 
بازار  اجاره بهای مســکن اظهار کرد:  طی ســال 
جاری متوســط رشــد نرخ اجاره  مســکن در 
شهرهای بزرگ بر اساس قراردادهای ثبت شده 
در سامانه امالک و مســتغالت ۲۵ تا ۳۰ درصد و 
در شهرهای متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته 
اســت.وی با بیان این که در شهرهای کوچک به 
دلیل تناســب عرضه و تقاضا رشــد اجــاره بها 
محسوس نبوده اســت، افزود: موضوع اصلی این 
است که در شــهرهای بزرگ رشد متوسط ۲۵ تا 
۳۰ درصد را تایید می کنــم، اما در برخی مناطق 

رشد اجاره بها از این مرز هم عبور کرده است.
وی با بیــان این که آمارهای مربــوط به افزایش 
اجاره بها نســبی و تحقق یافته نیســت در بیان 
این مســئله توضیح داد:  این آمار بر اســاس کد 
رهگیری صادر شــده بــرای قراردادهای اجاره 
استخراج شده است. این در حالی است که برای 
بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره اساســا 
کد رهگیری صادر نمی شــود.نایب رئیس اول 
اتحادیه مشــاوران امالک با بیــان این که مرکز 
آمار ایران ۳ سال از آمار عقب است، ادامه داد: در 
حال حاضر بر اساس آمار مرکز آمار  ۲,۶ میلیون 
واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که 

۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد.

 دستگیری ۲۷۶زمین خوار 
در کشور

 فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرســازی 
گفت: در سطح کشــور بیش از ۲۷۶ زمین خوار 

شناسایی و حکم جلب آنها صادر شده است.
جواد خردمند اظهار کــرد: بیش از ۱۰ هزار پیام 
مردمی و گزارش مســتند از تصــرف و تعرض 
اراضی ملی به ما اعالم شــده بود کــه در ۹ هزار 
و ۵۰۰ مورد وقوع تعرض و تصــرف اراضی ملی 
را شــاهد بودیم به طوری که اراضی ملی توسط 

زمین خواران مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود.
خردمند گفت: در هشــت هزار و ۷۰۰ مورد رفع 
تصرف و تعرض در اراضی ملی انجام شد تا چهار 
هزار و ۵۰۰ هکتار اراضــی به چرخه اراضی ملی 
بازگردد.وی از توزیع شــش هــزار و ۵۰۰ اوراق 
قضائی به متخلفین خبــر داد و افزود: بر همین 
اساس دستگیری ۲۸۶ زمین خوار انجام شد تا با 
صدور حکم قضائی شاهد دستگیری آنها باشیم.

فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی از 
تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه به تعداد دو 
هزار و ۸۰۰ مورد خبــر داد و اظهار کرد: دو هزار 
و ۵۰ مورد اجرای حکم را در سطح کشور شاهد 
بودیم تا با صدور حکــم قطعی چهار هزار و ۳۰۰ 

هکتار اراضی ملی برگشت بخورد.
خردمند در مورد نیروهای بکارگرفته شــده نیز 
تصریح کــرد: ۳۶ هزار نیروی یــگان ویژه و ۲۳ 
هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کمکــی از پلیس امداد و 
پیشگیری ناجا در این فعالیت ها همراه ما بودند 
تا بتوانیم بــه دغدغه های مقــام معظم رهبری 
و رئیس جمهــور در برخورد جــدی و قاطع با 

زمین خواران جامه عمل بپوشانیم.
فرمانده یــگان حفاظت وزارت راه و شهرســازی 
همچنین به تجهیزات بکارگرفته در این یگان نیز 
اشاره و خاطرنشان کرد: ما عالوه بر خودرو، موتور 
و برپائی گشت های پیاده سعی کردیم از سیستم 
GPS در این گشت ها استفاده کنیم و با راه اندازی 
سیستم مانیتورینگ فعالیت تمام گشت ها را نیز 

در تمام نقاط کشور به دقت رصد می کنیم.



 سیل انتقادت علیه دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور

قطعه سازان در انتظار ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی
خریدار    رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
می گوید: تعیین قیمت خودرو با دســتور شــورای 
رقابت زیان بیش از ۲۰ هزار میلیــارد تومانی نصیب 
خودروسازان کرد اما دراین بین افراد خوشبختی که 
خودرو ثبت نام کرده و دریافت کردند بین ۲۰ میلیون 

تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
چندی است خودروسازان بزرگ کشــور با انتقادات 
فراوانی در خصوص عدم تکمیــل خودروهای ناقص 
و دپوی صدها هزار دســتگاه خودرو در پارکینگ ها 
مواجه شــده اند. عدم اجــرای تعهــدات در تحویل 
خودروهای پیش فروش شــده نیز از دیگر انتقاداتی 
اســت که بــه دو شــرکت بــزرگ خودروســازی 
ایران خودرو و سایپا واردشده اســت. مقامات وزارت 
صنعت، مجلس، ســازمان حمایت و ... سایر نهادهای 
مرتبط با این موضــوع در مصاحبه های متعدد از این 
موضوع اظهار ناخرسندی داشــته و اعالم کردند که 

این شرکت ها باید به تعهدات خود پایبند باشند.
درســت در همین میانه ایران خودرو درحرکتی ملی 
و برای اثبات قدرت داخلی کشــور در مقابله با تحریم 

صنعت خودرو، از خط تولید پژو ۳۰۱ رونمایی کرد.
تولید داخلی این خودرو که عنوان خودروی برجامی 
را بر آن گذاشته اند از ۲ ســال پیش در دستور کار این 
شرکت قرار گرفت و ســرمایه گذاری ویژه ای توسط 
ایران خودرو و قطعه ســازانی که طرف قــرارداد این 

شرکت هستند برای آن صورت گرفت.
اما خبرهــای مربــوط بــه تکمیل قطعــات ناقص 
خودروهای از پیش تولید شــده در سایه اخبار خوش 

راه اندازی پژو ۳۰۱ ایرانی گم شد.
محمدرضا نجفی منش در خصــوص تأمین قطعات 
پژو ۳۰۱ به خبرآنالین گفت: ســرمایه گذاری برای 
تولید پــژو ۳۰۱ از مدتــی پیش انجام شــده و قطعه 
سازان نیز با سرمایه گذاری فراوان برای تولید قطعات 

آن آماده هستند.
وی افزود: یکی از دغدغه های ما برای قطعه ســازان 
این بود که با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها 
تکلیف برنامه ریزی ها و ســرمایه گذاری قطعه سازان 
روی این محصول چه خواهد شد؟ این خودرو در حال 
حاضر با ۶۱ درصد تولید داخل و در آینده با ۸۰ درصد 

تولید داخل عرضه خواهد شد.
نجفی منش گفت: باید گفت تعدادی از قطعه ســازان 
روی تولید قطعات این خودرو فعال هستند اما به جز 
این موضوع نحوه ادامه حیات کل صنعت قطعه سازی 

موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی با اشاره به 

مطالبات قطعه ســازان از خودروســازان گفت: سال 
قبل مقرر شــد در دو بخش ۴ هزار میلیارد تومان و ۷ 
هزار میلیارد تومان به صورت ارزی به قطعه ســازان 
پرداخت شــود از ۴ هزار میلیارد تومــان رقم ۳۸۵۰ 
میلیارد تومان پرداخت شد اما از ۷ هزار میلیارد تومان 
رقمی تاکنون پرداخت نشــده است که هفته قبل هم 
در مجلس شــورای اســالمی کمیته ای تشکیل و در 
خصوص علت عدم پرداخت این مبلغ بررســی شد. و 
مقرر شد بانک مرکزی راهکار عملی پرداخت این وام 
را مشــخص کند که به صورت ریالی یا ارزی به قطعه 

سازان پرداخت شود.
نجفی منش ادامه داد: قرار اســت این مبالغ از طرف 
دولت به عنوان بدهی خودروســازان به قطعه سازان 
پرداخت شود و خودروســازان تعهد بازپرداخت آن را 
داده اند. اگر این پرداخت صــورت بگیرد ما می توانیم 
بگوییم که خون به رگ های قطعه سازان تزریق شده 
و چرخه نقدینگی آن ها به جریان بیفتد. در اصل این 
تولید ناقص به خاطر عدم وجــود نقدینگی در قطعه 
ســازان بوده و کاهش تولید داشــتیم. اگر مطالبات 
قطعه ســازان به طور کامل پرداخت شود ما پتانسیل 

تولید تمام قطعات راداریم.
وی تأکید کرد: با دستور وزارت صنعت خودروسازان 
نیز مکلف شــدند که دیگــر خودروی ناقــص تولید 
نشده و تمام خودروها برای ســرعت در عرضه به بازار 

به صورت کامل تولید شوند.
این عضــو اتــاق بازرگانــی در ادامــه با اشــاره به 
توانمندی های شــرکت های نوپا در این حوزه گفت: 
باوجود شــرکت های دانش بنیــان و مجموعه های 
توانمند و جوان ما خواهیم توانســت نیاز به قطعات را 
به طور کامل تأمین کنیم و نیازمان به خارج روزبه روز 

کمتر خواهد شد.

چرا خودروسازان بدهکار شدند؟
نجفــی منش با اشــاره بــه علــل افزایــش بدهی 
خودروســازان گفــت: ریشــه بدهی هــای نجومی 

خودروســازان به قطعه ســازان در اینجا اســت که 
خودروســازها طی ســال های اخیر تولیــد و عرضه 
داشــتند اما با جهش نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری 

اجازه نداد تناسب قیمت تمام شده رعایت شود.
وی افزود: تعیین قیمت با دستور شورای رقابت زیان 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی نصیب خودروسازان 
کرد اما دراین بین افراد خوشبختی که خودرو ثبت نام 
کرده و دریافــت کردند بیــن ۲۰ میلیــون تا ۲۰۰ 

میلیون تومان سود کردند.

 کیفیت تولید قطعات بستگی کامل
 به سرمایه در گردش دارد

این فعــال اقتصادی در ادامــه در خصوص نارضایتی 
مشــتریان از کیفیت محصوالت داخلــی اظهار کرد: 
یکی از دالیل نارضایتی مردم از تولیدات خودروهای 
داخلی به مــدل این محصــوالت بازمی گردد. برخی 
خودروها مدل های ۲۰ تا ۳۰ ســال گذشــته بوده و 
امکاناتی به تناســبان ســال ها دارند. خوب طبیعی 

است مشتری از آن ها ناراضی باشد.
به گفته وی بازرسی و کنترل کیفیت توسط سازمان 
اســتاندارد همواره تولیدات خودروسازها را بررسی و 
به آن امتیازاتی می دهد. اغلب خودروهای ما ۴ ستاره 
و بعضاً ۵ ستاره هستند این نشان می دهد کیفیت رو 
به افزایش اســت. به جز این دوره گارانتی برای همین 
ابداع شده که هر اشکالی در خودرو به وجود آمد آن را 

به صورت رایگان تعمیر و سرویس کنند.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر باید گفت اگر خودرویی 
کیفیت نداشته باشد کســی آن را نمی خرد. درست 
اســت که خودروی تولیــدی در بدو ورود بــه بازار 
ایراداتی دارد اما اگر خانه نوســاز هــم بخریم حتماً 
در ابتدا ایراداتی خواهد داشــت کــه به مرور برطرف 

خواهد شد.

چشم انداز روشن صنعت قطعه سازی
نجفی منش در پایان افزود: ما در حوزه قطعه ســازی 
شــرکت هایی داریم که قطعات ریخته گــری را تنها 
برای صادرات تولید می کند. برخی از قطعه سازان ما 
به دلیل مســائل ارزی و نحوه انتقال مالی با مشــکل 

روبرو شده اند.
صنعت قطعه سازی در کشــور ما بسیار توانمند است 
به طوری که اغلب شرکت های خارجی به قطعه سازان 
ایرانی اعتماد کامل دارند اما این تــوان باید با تأمین 
نقدینگی همراه باشــد تا بتواند از ظرفیت حداکثری 

خود بهره ببرد.
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و از طریق بازار سرمایه ایران خودر
معاون مالی گروه صنعتی ایران خودرو از تامین 
مالی این شرکت با روش انتشار اوراق رهنی خبر 

داد.
ابوالفضل اسماعیل زاده با اشاره به میزان تامین 
مالی انجام شــده  ایران خــودرو از طریق بازار 
سرمایه گفت: این خودروســاز در دوسال اخیر  
به میزان ۱۰ هزار و ۷۸  میلیــارد ریال از طریق 
دو ابزار تامین مالی از طریق بازار سرمایه تامین 

منابع کرده است.
وی گفت: اولین ابزار تامین مالی نوین اســتفاده 
شده توســط شــرکت ایران خودرو در این بازه 
زمانی، اوراق مرابحــه بوده که در ســال ۹۶ به 
حجم ۷ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۸ درصد 
ساالنه و با سر رســید چهار ساله منتشر شد، این 
بار ایران خــودرو از طریق انتشــار اوراق رهنی 
حجمی معادل ســه هزار و ۷۸ میلیــارد ریال با 
نرخ سود ۱۶ درصد ساالنه و با سررسید دو ساله 

منتشر کرد.
 اســماعیل زاده درباره لزوم استفاده از ساز و کار 
اوراق رهنی بــه عنوان ابزار تامیــن مالی گفت: 
در انتشار اوراق رهنی، شــرکت هایی که دارای 
مطالبات رهنی از مشــتریان خود هســتند می 
توانند با واگذاری مطالبــات رهنی خود به نهاد 

واسط، تأمین مالی کنند.
 وی تصریــح کرد: در این اوراق ایــران خودرو از 
طریق واگــذاری ۵۰ هــزار و ۴۵۷ قــرارداد از 
تسهیالت رهنی اعطایی به مشــتریان خود به 
شرکت واســط مالی مهر یکم مطالبات خود را 
تبدیل به وجه نقد کرده و وجوه حاصل از انتشار 
در راستای تامین ســرمایه در گردش استفاده 

خواهد شد.
معاون مالی گروه صنعتی ایــران خودرو افزود: 
عالوه بر موضوع تامین مالــی طراحی ابزارهای 
نوین و تعامل جــدی با بازار ســرمایه به عنوان 
یکی از اصلی ترین منبع تامین وجه در تولید در 
دستور کار ایران خودرو قرار دارد تا از روش های 
مختلف و متنوع و به تبع آن حفظ و گســترش 
فعالیت های این شــرکت را به همراه داشــته 

باشد.
وی تبدیــل مطالبات رهنی آینــده به وجه نقد 
مورد استفاده در جریان تولید را از دیگر مزایای 
این روش دانست و گفت: شــرکت ایران خودرو 
به عنوان پیشــرو ترین تولید کننده از این روش 

بهره می برد. 
اســماعیل زاده اظهار کــرد: ســرمایه گذاران 
می توانند از طریق مراجعه به کلیه شرکت های 
کارگــزاری عضو بورس تهران نســبت به خرید 

اوراق اقدام کنند. 

وش فوری اعتباری ایران  فر
و ویژه مرداد خودر

ایران خودرو از فروش اعتبــاری پژو ۲۰۶ تیپ 
۵، پژو SLX ۴۰۵ و ســورن EF۷ سال از اول  

مرداد ماه خبر داد.
طرح فروش جدید تنظیم بازار ایران خودرو  سه 
شنبه اول  مرداد ســاعت۱۱ صبح از طریق وب 

سایت ایران خودرو آغاز می شود.
بر اســاس این گزارش رقم پیش پرداخت اعالم 
شــده برای فروش اعتباری پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ،۷۵ 
میلیون و ۴۴۰هــزار  تومان، پــژو ۴۰۵ اس ال 
ایکــس ۶۱  میلیون ۲۸۰ هزارتومان  و ســمند 
سورن ای اف ۷ نیز ۸۲ میلیون و ۵۵۸ هزار ۸۰۰ 

تومان است.
مبلــغ باقی مانــده از قیمت قطعــی خودروها 
به صورت یــک فقره بــه تاریخ ۵  مــرداد ۹۹ از 

خریداران گرفته خواهد شد.
همچنین تحویــل خودروهــا ۳۰ روزه بوده و 
امکان انتخاب کارت طالیی تک ســتاره نیز به 

صورت اختیاری وجود دارد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

چشم خیره بازارها به بازار ارز

دالر بخریم یا نخریم؟
خریدار    بخریم یا نخریم؟ این ســئوالی است که 

این روزها اغلب متقاضیان کاال از اهل فن می پرسند.
رکود حاکم بر بازار ایران این روزها تعمیق بیشــتری 
یافته اســت، بازار خودرو و مســکن خالی از مشتری 
اســت و بازارهای دیگر نیز وضعیت چندان متفاوتی را 
دارا نیســتند. فعاالن بازار لوازم خانگی می گویند تنها 
مشــتریان ما در حال حاضر عروس و دامادها هستند و 
کسی جز برای جهیزیه دســت به خرید کاال نمی زند. 
یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و دیگر 
اقالم آشپزخانه این روزها مشتریان اندکی را داراست. 
یکی از فروشــندگان در منطقه جمهــوری می گوید 
نکته جالب اینجاســت که همین عروس و دامادها هم 
دیگر ملزومات درجه دوم یا اولویــت دوم را خریداری 
نمی کنند؛ زمانی تا تخم مرغ پز و اسفند دودکن برقی 
در جهیزیه جا داشت اما امروز مردم ترجیح می دهند 
تنها اقالم اساســی را بخرند و چرخ گوشت و ماکروفر و 

چای ساز و قهوه جوش و ... را فراموش کنند.
امینــی، یکی دیگر از فعــاالن این صنف نیــز در این 
خصوص به خبرآنالین می گوید: طبیعی است وقتی 
قیمت ها چند برابر می شــود، مدتی طول می کشد 
تا مردم خودشــان را با وضعیت تازه وفق دهند از این 
رو فروش لوازم خانگی نو کم شــده و اتفاقا سیلی که 
در نوروز رخ داد سبب شــده بهای لوازم خانگی دست 
دم نیز در این دوره به شدت افزایش یابد به طوری که 

فاصله قیمتی یخچال نو و یخچال دست دوم هیچ گاه 
تا این حد کم نبوده است.

 وی گفــت: قبال یخچال نو ســاید بای ســاید اگر ۱۰ 
میلیون تومان بــود، یخچال دســت دوم به قیمت دو 
میلیون تومان فروخته می شــد اما امــروز یخچال های 
دست دوم تر و تمیز تا هفت میلیون تومان هم مشتری 
دارد و همین یعنی کار ما کساد است.این رکود اما تنها 
بازار لوازم خانگی را در بر نگرفته اســت، بازار مســکن 
و خودرو و گوشــی تلفن همراه و ... نیز از این ســکون 
در امان نمانده اند. دالر روز گذشــته رفت و برگشت هایی 
را در کانــال یازده هــزار تومان تجربه کرده اســت اما 
هنوز میزان ریزش نســبت به ۱۰ روز قبل قابل توجه 
اســت. رییس کل بانک مرکزی می گویــد نهاد تحت 
تصدی اش اجازه بازگشــت قیمت هــا را نخواهد داد 
و دالر دیگر گران نمی شــود. بازار ارز ایران در حالی 
وضعیتی باثبــات را دارد که منطقه روزهایی بســیار 
پرخبر را پشت سر می گذارد. صرافان می گویند، تنها 
بازاری که این روزها با ورود مشــتری و ســرمایه گذار 
روبروست بازار سکه اســت چرا که در روزهای گذشته 
بسیاری از خریداران باکس های ۲۰ تا ۷۰ تایی سکه را 
می خریدند و همین امر نشــان از آن دارد که از یک سو 
میزان سرمایه ها خرد شده است و از سوی دیگر هدف 
خریداران، سرمایه گذاری در این بازار بر پله قیمتهایی 

است که در لبه کانال ۴ میلیون تومان قرار دارد.

فرش قرمز برای کاالی لوکس
در حالی که وزیر صمت روز گذشته از ممنوعیت 
ورود کاالهای گروه ۴ به کشــور خبــر داده بود، 
قرار است با امضای وزیر اقتصاد ۴۰ هزار کانتینر 
کاالی ممنوعه بر خالف مصوبه هیئت وزیران از 

طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.
دپوی حــدود ۱۰۴ هزار کانتینــر کاال از جمله 
مسائلی است که در ماه های گذشته در خصوص 
گمرک مطرح شده اســت. طبق گزارش فارس، 
در میــان این کاالهــا، ۳۰ تا ۴۰ هــزار کانتینر 
کاالهــای ممنوعه دولتــی یا همان گــروه ۴ و 
رسته ۶ گروه ۲ کاالیی هستند. این ها، کاالهایی 
هســتند که لوکس و غیر ضروری بوده یا مشابه 
تولید داخلی داشــته اند و به همین علت، ورود 

آن ها به کشور ممنوع شده است.
در این زمینه، دوم تیرماه امسال، رئیس جمهور، 
دســتوری درباره رفع رســوب کاال در بنادر به 
وزیر اقتصاد داد و در نهایت مصوبه ای با امضای 
چند دســتگاه دولتی و با امضای فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد ابالغ شــد.طبق یکــی از بندهای 
این مصوبه، قرار اســت کاالهایی که جزو اقالم 
ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون گرفتن 
مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف 
قانون این اقالم سپری شده اســت، به سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود 
و مرجع مذکــور به فروش ایــن کاالها با رعایت 

مقررات مربوط و در سطح گسترده اقدام کند.
این در حالی است که همین چند روز قبل، وزیر 
صنعت از ممنوعیت ورود کاالهــای گروه ۴ به 
کشــور خبر داد. بنابراین هم اینک ابهاماتی در 
خصوص این مســئله وجود دارد که از آن جمله 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-  در وهله اول، مســئله مزاحمت برای تولید 
داخلی این محصوالت اســت که معلوم نیست 
با ورود آن ها چند بنگاه و نیروی کار، در فشــار 

فروش محصوالت داخلی قرار خواهند گرفت.
۲- معلوم نیست ارز این کاالها با توجه به این که 
ثبت ســفارش ندارند، چگونه تامین خواهد شد 

و آیا به بازار ارز داخل فشار خواهد آمد یا خیر؟
۳-  ایــن مصوبه برخــالف مصوبــه ممنوعیت 
واردات گروه ۴ کــه هیئت وزیــران آن را تایید 
کرده، تنها به تایید چند دســتگاه و نهاد رسیده 
اســت. برای همین ایجاد کانــال غیر گمرکی 
بــرای ورود کاالهــای ممنوعــه بــه داخل، 
امکان ایجاد رانــت های ضد نظارتی را تقویت 
می کند. این که در نهایت چه کســانی از خرید 
این کاالهــا منتفع می شــوندو ایــن کاالها 
چگونه ارزش گذاری خواهند شــد از جمله این 

زمینه های فساد است.
۴-اگر قرار به فروش این کاالها در داخل کشــور 
است، چرا مصوب نشده که این کاالها با نظارتهای 
گمرکی وارد کشــور شــوند تا نظارت های فنی 
بیشتری روی آن ها اعمال شــود )فارغ از این که 

قانون به آن ها رسوبی اطالق کرده است یا نه؟(

 کاهش قیمت لوازم خانگی 
در راه است؟

آیا بایــد منتظر کاهــش قیمت لــوازم خانگی 
باشــیم؟ محمدرضا غزنوی ســخنگوی انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پاسخ به این 

سوال را می دهد داد.
محمدرضــا غزنوی بــا بیان اســتفاده صنعت 
لوازم خانگی از ارز نیمایی، اظهــار کرد: قیمت 
ارز نیمایی در سال گذشته حدود ۷۰۰۰ تومان 
بود اما در حال حاضر به حــدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده است.
وی افزود: اگر قیمت لوازم خانگی متناســب با 
نرخ ارز آزاد تغییر می کرد، در حال حاضر قیمت 
این کاال باید ســه برابر قیمت های سال گذشته 
می شد، اما اســتفاده از ارز نیمایی باعث شد که 
قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸۰ تا 

۱۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
غزنــوی همچنیــن کاهــش نــرخ ارز آزاد و 
نزدیک شــدن قیمت آن به نرخ ارز نیمایی را 
دارای تبعات مثبت دانســت، چراکه به گفته 
وی صادرکنندگانــی کــه تاکنون بــه دلیل 
تفاوت نــرخ ارز آزاد و ارز نیمایــی، انگیزه ای 
برای عرضه ارز حاصل از صادرات در ســامانه 
نیما نداشــتند، حاال بــا نزدیک شــدن نرخ 
ارز آزاد و نیمایــی برای ایــن کار انگیزه پیدا 

می کنند.


