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شرکت ها، موسســات و در کل بنگاههای اقتصادی 
در طول زمان یــک جریان درآمــدی و یک جریان 
هزینه ای خواهند داشــت که لزوماً بــر هم منطبق 
نیستند و نهایتا شــکافی بین  این دو جریان به وجود 
می آید؛ در نتیجه الزم اســت که طی فرآیندی این 
شــکاف پر شــود. به این فرآیند که به دنبال ایجاد، 
جمع آوری و افزایش منابع مالی یا ســرمایه ای برای 

هر نوع مخارجی است، تأمین مالی می گویند.
برای تامین مالی روشــهای متنوعی وجود دارد که 
یکی از این روشــها تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
است. در مقابل شاید مهمترین بنگاههای اقتصادی 
که نیاز به تامین مالی داشــته باشــند استارت آپها 

هستند. شرکت نوپا یا اســتارتاپ، کسب وکارهایی 
هســتند که معموالً به تازگی و در نتیجه کارآفرینی 
ایجاد شده اند، رشد ســریعی داشته و در جهت تولید 
راه حلی نوآورانــه و دوام پذیر برای رفــع یک نیاز در 

بازار شکل گرفته اند.
این شرکت ها معموالً مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر 
هستند که مدل کسب وکارشــان مشخص نیست و 
بازار هدفشان نیز در حد فرض است. شرکت های نوپا 

می توانند در هر حوزه ای ایجاد شوند. 
شــرکت های اســتارت آپ برای حفظ پویایی سالم 
در اقتصاد ملی ضروری هســتند؛ چرا که کارآفرینان 
نه تنها مشــاغل ایجاد می کنند بلکه با افزایش رقابت 
و پر کردن خألها ســبب افزایش بهــره وری صنایع 

می شوند.
 بــا در نظر گرفتــن اینکه نوآوری ها و شــرکت های 
اســتارت آپ می تواننــد ســهم قابل توجهــی در 
فناوری های نوآورانه یک کشــور داشــته باشــند، 

تامیــن مالی این شــرکت ها در مراحــل طول عمر 
شــرکت از تولید ایده، راه اندازی و توسعه و درنهایت 
تجاری ســازی و تبدیل شــدن به یک شرکت معتبر 
بااهمیت اســت. یکی از راه های تامین مالی استارت 
آپ ها استفاده از پتانســیلهای بازار سرمایه است. در 

این راه البته ابهامات زیادی وجود دارد.
هنوز روش ارزش گذاری مشــخص و قابل استنادی 
برای اســتارتاپ ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس 
وجود ندارد. برای تامین مالی از طریق بازار ســرمایه 
باید مقدار ارزش گذاری اســتارتاپ ها کامال واضح 
باشد و ســرمایه گذاران و ســهام داران خرد و کالن 
بدانند که ســهمی که خریداری می کننــد در برابر 
مبلغی که می دهند ارزنده اســت یا خیــر. از طرفی 
نیز باید مشــخص باشد که این ســهم در کدام بازار 
می تواند عرضه شــود. در کنار این ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده جهت پذیرش یا حضور در بازار 
سرمایه الزامی است، رعایت بحث حاکمیت شرکتی 

و روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره 
شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و 
هیئت مدیره چه جایگاهی دارد نکاتی هستند که در 
اســتارتاپها معموال رعایت نمی شود. همچنین ارائه 
پیش بینی نســبتا دقیق از وضعیت آتی شرکت نیز 

مانع بعدی است که در استارتاپها کامال مبهم است.
در این بین شــاید بهترین راه تامیــن مالی از طریق 
بازار ســرمایه اســتفاده از صندوق های جســورانه 
 Venture   یا مخاطره پذیر اســت که در دنیا به نام
Capital شــناخته می شــود. صنــدوق های 
ســرمایه گذاری جســورانه در واقع صندوق های 
سرمایه گذاری هستند که پول سرمایه گذارانی که به 
دنبال داشتن سهام در کسب و کارهای نوپا )استارت 
آپ ها( و کســب و کارهای کوچک و متوسط هستند 
و پتانســیل رشــد باالیی دارند را با ایجــاد پرتفوی 

مدیریت می کنند.
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  رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خبر داد

برخورد با مدیران مجرم در سازمان بورس
خریدار   رئیس ســازمان بورس ضمن تشــریح 
عملکرد بازار بورس به برخورد نهاد ناظر با سو استفاده 
کنندگان در این بازار اشــاره کرد و گفت: امکان دارد 
اطالعات در این بازار دیر منتشــر شود، اما قطعا مدیر 
مربوطــه جریمه می شــود، که این بــه معنای رانت 
نیست. اگر فردی از اطالعات نهانی بهره برداری کرده 

باشد حتما بررسی خواهد شد.
شاپور محمدی، رئیس ســازمان بورس اوراق بهادار 
در برنامه پایش با بیان اینکه روند اصالح قوانین بازار 
پایه یک شبه اجرا نشده اظهار کرد: بازار پایه فرابورس 
سال ۱۳۹۰ در تعاقب تکلیف قانونی حضور گسترده 
شرکت های ســهامی عام )بعضا با اطالعات مالی کم( 
در بازار سرمایه راه اندازی شد. اصالح قوانین این بازار 
نیز به ســال گذشــته باز می گردد و در بهمن ۱۳۹۷ 

موضوع اعالم عمومی شد.
وی افزود: در اســفند ماه دو ابالغیه رسمی در سایت 
فرابورس بــا موضوع اصالح قوانین بازار پایه منتشــر 
شد. با توجه به حقوق سهامداران مبنی بر تمایل برای 
خروج از بــازار و همچنین تمهیدات فنی اعالم شــد 
مقررات جدید در خرداد ماه و پــس از ۷۰ روز کاری 

اجرایی می شود.
 این زمان سپری شد و در روز اجرا برخی عنوان کردند 
ابعاد فقهی موضوع بررســی نشــده و نقدهایی هم با 
محور دامنه نوســان، تعداد حراج ها و مظنه ها مطرح 
شــد. در آن مقطع وزیر اقتصاد مقرر کرد موضوع در 
شورای عالی بورس مطرح و شــرایط مجددا بررسی 
شــود. بنابراین اجرای مقررات جدید برای بررســی 

مجدد متوقف شد.
رئیس ســازمان بورس گفــت: موضــوع در کمیته 
فقهی مطرح شــد و پــس از آن با کانــون نهادهای 
ســرمایه گذاری، کانون کارگزاران بــورس و دو تن از 
اعضای شــورای عالی بورس نشســت های متعددی 
انجام شد. مقرر شد بحث نمایش مظنه ها اصالح شود 
و دامنه یک ریالی نیز به ســه، دو و یــک درصد تغییر 
کند. اصالحات به شــورای عالی بورس ارجاع و مقرر 
شد طبق بند یک بازار زرد، نارنجی و قرمز ایجاد شود، 
طبق بند دو دامنه نوســان در این ســه بازار سه، دو و 
یک درصد باشــد و همچنین قرار شد حذف مظنه ها 

تدریجی انجام شود.
محمدی با بیــان اینکه کل فرآیند اصــالح مقررات 
تدریجی انجام شــده اســت، گفت: بعضا تفسیر شد 
شــورای عالی بورس اعالم کرده کل فرایند تدریجی 
انجام شود در حالی که اجرای تدریجی صرفا به نحوه 

نمایش مظنه ها باز می گشت. 

بنابراین اینکه گفته شود قوانین یک شبه اجرا شده به 
هیچ عنوان صحت ندارد. تصویر مصوبه نیز به اعضای 

کمیسیون مجلس تقدیم شد.
وی با بیان اینکه دامنه نوســان نیز بــا توجه به حجم 
معامالت قابل تغییر اســت، بیان کرد: دامنه نوسان 
نیز با توجه به حجم معامالت قابل تغییر است، ۱۲۰۰ 
خبر در روزنامه ها و شــبکه های اجتماعی با موضوع 
اصالح مقررات بازار پایه منتشر شده و به هیچ عنوان 

قوانین یک شبه اجرا نشده است.
وی در پاســخ به احتمال ایجاد رانت در فرایند اصالح 
قوانین پایه گفت: اطالعات و اخبار اصالح قوانین بازار 
پایه ۹۶ میلیون بار دیــده و در مقاطع مختلف گفته 
شده دامنه نوسان در سه بازار به ترتیب سه، دو  و یک 

درصد است.
 روز دوشنبه آگهی از ســوی فرابورس اعالم عمومی 
شــد و فــردای آن روز بــازار پایــه مثبت بــود. روز 
چهارشنبه بازار منفی شــد اما در همان روز ۳۷ هزار 
نفر فروشــنده و ۴۱ هزار نفر خریدار بودند. با حضور 
این ۴۱ هزار نفر امکان رانــت اطالعاتی وجود دارد؟ 
موضوعی که همه از آن مطلع هســتند دیگر مخفی 
نیســت. پس از مصوبه یکی از اعضای شــورای عالی 
بورس تمام مــوارد را اعالم کرد. باید بــه عده ای که با 
رفتار خود سرمایه  گذاران را نگران کردند گفت سهام 

ارزنده به هیچ وجه آسیب نمی بینند.
سخنگوی سازمان بورس افزود: ۱۳ میلیون سهامدار 
داریم و ۳۰۰ هزار نفر بصورت هفتگی در بازار فعالیت 
می کنند. از این میزان ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر در بازار پایه 
فرابورس حضور دارند. بعضی از این افراد ممکن است 
سهمی را با قیمت باال داد و ســتد کرده باشند. پس از 
اجرای مقررات نیز نمادها ممکن است با نوسان مواجه 
شــوند اما اطمینان داشته باشــید زمانی که سهمی 

ارزنده است به قیمت باز می گردد.
 از سوی دیگر ســهم فقط به واســطه نوسان قیمت 
سودآور نیست. ســهام دو راه ســود آوری دارد و در 

مجمع سود تقسیم می شود.
محمدی گفت: ۶۰۰ شرکت بورسی، ۶۵۰ نهاد مالی 
و ۶۰۰۰  مدیر در بازار ســرمایه حضور دارند. سامانه 
سمتا در سایت ســازمان بورس برای شکایت مردم 
راه اندازی شــده، تردید نکنید که موضوع پیگیری 

می شود.
وی ادامه داد: در بازار پایــه روزانه تعداد زیادی نماد با 
دامنه نوسان مثبت ســه درصد داد و ستد می شود و 
این نشان دهنده حضور سهام ارزنده در این بازار است. 
با کاهش دامنه نوسان، ریســک بازار پایه نیز کاهشی 

می شود. در گذشــته صندوق ها مجاز نبودند در این 
بازار فعالیــت کنند، اما اکنون این امــکان برای ورود 
صندوق ها فراهم شده است. اصالح ساختارها نیز در 
نهایت به سودآوری شــرکت ها و بهبود عملکرد آنها 
منتهی می شود. با کمک سهامداران تالش می کنیم 
بازار پایه آرامش بیشتری داشته باشد و قطعا سازمان 

بورس در کنار سهامداران بازار سرمایه است.
محمدی در پایان با بیان اینکه این هفته شاهد عرضه 
اولیه هستیم، افزود: در گذشــته تهمت هایی مطرح 
می شد و خوشبختانه طی سه ســال گذشته با روش 
ثبت سفارش همه می توانند ســهم خریداری کنند. 
سامانه معامالت نیز به روز رســانی شده و مشکالت 
حل شــده اما با توجه به حجم بــاالی خرید و فروش 

امکان کند شدن سامانه معامالت وجود دارد.

چند کد سهامداری داریم چند سهامدار؟
طبق آخرین آماری که از جانب مســئوالن سازمان 
بورس اعالم شــده تعداد کدهای ســهامداری به ۱۳ 
میلیون کد رسیده و ۳۰۰ هزار نفر به صورت هفتگی 

در بازار سرمایه فعالیت می کنند.
با توجه به آمارهایی که سازمان بورس به تازگی اعالم 
کرده تعداد کدهای ســهامداری بــه ۱۳ میلیون کد 
رسیده است، البته طبیعتا از این تعداد کد همه فعال 
نیستند. بنا به گفته شــاپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر به صورت هفتگی 
در بازار فعالیت می کنند. از این میزان ۲۰ یا ۳۰ هزار 
نفر در بازار پایه فرابورس حضــور دارند. بعضی از این 
افراد ممکن اســت ســهمی را با قیمت باال داد و ستد 

کرده باشند.
با توجه به آخرین آمارهایی که رئیس سازمان بورس 
اعالم کرده ۶۰۰ شرکت بورســی و ۶۵۰ نهاد مالی و 

۶۰۰۰ هزار مدیر در بازار سرمایه حضور دارند.
همچنین شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه در اردیبهشــت امســال اعالم کــرده بود که 
تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار کد سهامداری 
از سوی سپرده گذاری مرکزی صادر شده که ۵۵ هزار 

کد مربوط به فروردین امسال بوده است.
این آمار نشــان می دهد که تعداد کدهای سهامداری 
در چند ماه اخیر با رشــد همراه بوده و سرمایه گذاران 
بیشــتری وارد بازار ســرمایه شــدند. در عین حال 
متخصصــان این بــازار، بارها به افراد غیــر حرفه ای 
هشــدار داده اند که به صورت مستقیم وارد معامالت 
بازار ســهام نشــوند، چراکه این بازار با ریسک باالیی 

روبرو است.
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استارت آپ ها به بازار سرمایه
  ادامه از صفحه یک

 این نوع از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری هایی با 
بازده و ریسک باال محسوب می شوند.

ایــن صندوقها بــه کارآفرینان و شــرکت های 
کوچک توانایی کســب و تامین منابــع مالی را 
می دهد در واقع صندوق های ســرمایه گذاری 
جســورانه ابزار ســرمایه گذاری برای ســهام 
شرکتها به صورت خصوصی هستند که به دنبال 
سرمایه گذاری در بنگاه هایی هستند که بازده و 
سوددهی باالیی دارند و البته به واسطه ماهیت 
فعالیت و نوآوری که انجام می دهند. در کشــور 
تعداد زیــادی از این صندوق هــا وجود دارد که 
شش مورد آنها اکنون در فرابورس ایران هستند 
 exchange( که خوشــبختانه قابل معاملــه
هــم  و  هســتند   )tradable  fund
سرمایه گذاران خرد و هم استارت آپ ها می توانند 

در این حوزه وارد شوند.
در کنار شرکتهای تکنولوژی گروهی از استارت 
آپ ها کــه می تواننــد از این قابلیت اســتفاده 
کنند تاکســی های اینترنتی هستند که جهت 
تامین مالی می توانند به ایــن صندوقها رجوع 
کنند. البته شــرکتهایی که در سالیان گذشته 
درآمدزایــی پایدارتری داشــتند و توانســتند 
مباحث مربوط بــه حاکمیت شــرکتی را ارائه 
کنند می توانند هم در قالب شرکتهای کوچک و 
متوسط )SME( هم در قالب شرکتهای عادی 

وارد بازارهای بورس و فرابورس شوند.

 هدف گذاری برای ترانزیت
 ۵۰ میلیون  تن کاال از ایران

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی اعالم 
کرد که با اســتفاده از دیپلماسی فعال تر حمل و 
نقل می توان ظرفیت ها و پتانسیل های ترانزیت 
کاالیی را تا حدود ۵۰ میلیون تــن افزایش داد 
که البته میزان دقیق و فنــی آن به زودی اعالم 

می شود.
شــهرام آدم نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
ایران به عنوان یــک بخــش جغرافیایی محل 
تالقی دو کریدور مهم بین المللی شمال-جنوب 
و شرق-غرب اســت که می توان از این پتانسیل 
و ظرفیت برای افزایش میــزان ترانزیت کاال در 
سال اســتفاده کرد. افزایش ترانزیت نه تنها در 
آمدزایی بیشــتری برای ایران به همراه خواهد 
داشت، بلکه میزان اشتغال ســهم جی دی پی 
)تولید ناخالص داخلی( از ترانزیت کاالیی میزان 
مبادالت و تعامالت بین المللــی امنیت روانی و 
غیره نیز رشــد قابل توجهی نســبت به گذشته 

خواهد داشت.
وی افــزود: هــم اکنــون ظرفیت حــدود ۱۲ 
میلیون تنی ترانزیت در کشــور وجود دارد که 
ســاالنه تقریباً به همین میزان کاال در کشــور 
ترانزیت می شــود اما عددهای زیادی به عنوان 
هدف گذاری مشــخص شــده که از حدود ۳۰ 
میلیون تن در ســال تا ۵۰ میلیون تن متفاوت 
اســت و ما هم اکنــون در حال بررســی فنی و 
تخصصی پتانسیل های ترانزیتی کشور هستیم 

و به زودی عدد دقیق آن را اعالم می کنیم.
معاون حمل و نقــل وزیر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه قطعاً رســیدن بــه ۳۰ میلیون تن 
ترانزیت در ســال راحــت تــر از ۵۰ میلیون 
تن اســت، گفــت: تــالش می کنیــم میزان 
هدف گذاری دقیق و فنی برای ارتقاء و رشــد 
ترانزیت کاالیــی در کشورمشــخص کرده و  
زمینه ها و بســتر آن را نیز فراهــم کنیم که این 
مسئله با دیپلماســی حمل و نقل فعال تر قابل 

تحقق است.

کالن



   وزیر صمت وعده داد

قیمت ها باز هم پایین می آید
خریدار  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انحصار 
به هیچ وجه قابل قبول نیســت، این که تامین کاالیی 
محدود به فرد یا افراد خاص شــود خود نوعی رانت را 
نشان می دهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو دستور 
دادم که هیچ قطعه ای توســط یک نفر تامین نشود و 
حتما چند واردکننده وجود داشته باشد که در بحث 

قیمت و تامین، انحصاری به وجود نیاید.
رضا رحمانی در مورد کارکــرد و نتایج تخصیص دالر 
۴۲۰۰ تومانی گفــت: تصمیم گیری در مورد مباحث 
کالن مانند ارز در حوزه و اختیارات من نیســت. این 
قبیل مســائل در ســتاد اقتصادی دولت مشــخص 
می شــود و اگر بخواهیم تنزل بدهیم، در حوزه معاون 
اول رئیس جمهور است. همانطور که زمان تک نرخی 
شدن ارز، آقای جهانگیری آنرا اعالم کرد یعنی اتخاذ 
این سیاســت ها از ســطح وزارتخانه فراتر است و ما 
حداکثــر کاری که در این خصــوص می توانیم انجام 
دهیم، در جلسات مشــترک ارزیابی و تحلیل خود را 

از روند تخصیص ارز به کاالها ارائه کنیم.

70 درصد دالر ۴200 تومانی به وزارت 
جهادکشاورزی تخصیص یافت

وی افزود: بنا بر آمار ســال گذشــته، ۷۰ درصد موارد 
تخصیص این ارز به کاالهای اساســی و نهادهای دامی 
بوده که مربوط به وزارت جهاد کشــاورزی است و ۲۳ 
درصد دارو و تجهیزات پزشــکی، یک درصد کاغذ که 
مربوط به وزارت ارشــاد و ۶ درصد الستیک و مواد اولیه 
آن و خمیر کاغذ بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به این پرســش که نظر خود شما در مورد این 
ارز چیست؟ گفت: اگر بخواهیم کلی به این مسئله نگاه 
کنیم؛ خیر قبول ندارم، اما برای برخی کاالهای اساسی 
به خصوص مواد غذایی باید این ارز تخصیص پیدا کند، 
دولت یک ســری مســئولیت ها در قبال مردم دارد که 
ایجاد شغل و معشــیت از جمله این موارد است. اساسا 
اینکه ارز یارانه ای باشد یا نباشد یک بحث است و اینکه 
چگونه توزیع شود و فرایند آن اصالح شود بحث دیگر، 

که ما در مورد این مسئله بیشتر نظر داریم.

 صفر تا 100 زنجیره توزیع توسط یک مسئول 
مدیریت شود

وی ادامه داد: سال گذشته در جلسات مختلف من این 
موارد را بیان کردم و مخالــف مدل توزیع قبلی بودم و 
این مســئله به وجود آمد که رحمانی موافق پرداخت 
ارز یارانه ای اســت. به طور مثال گوشت با ارز یارانه ای 
وارد می شد اما دیدیم چه دردســرهایی ایجاد شد و 

خیلی از افراد نتوانستند از این گوشت استفاده کنند، 
همان موقع ما پیشنهادی در خصوص اصالح این روند 
دادیم که مورد قبول واقع شــد و اکنــون می بیندید 
بازار سر و ســامان پیدا کرده است. هر کاالیی که وارد 
می شــود باید زنجیره توزیع یعنی صفــر تا ۱۰۰ آن 
توســط یک مسئول مدیریت شــود آن زمان واردات 
توســط وزارت جهاد صورت می گرفــت و عرضه در 
فروشــگاه های زنجیره ای انجام می شد، مردم هم در 
صف گوشت می گرفتند. با این مدل شان مردم حفظ 
نمی شد، به یک سری گوشــت نمی رسید، همچنین 
فساد ایجاد شد به طوری که از درب پشتی فروشگاه ها 

و مراکز عرضه، گوشت را برای رستوران ها می برند.
رحمانــی تصریح کرد: ســرانجام پیشــنهاد ما را در 
ماه های پایانی ســال قبول کردنــد و از آن به بعد به 
صورت هدفمند کار توزیع آغاز شد و گوشت یارانه ای 
در اختیار تعاونی ها، بهزیستی و کارمندان دولت قرار 
گرفت، در ادامه هــم دولت تعرفه را صفــر کرد و ارز 
نیمایی شد. اکنون شــتاب افزایش قیمت کم شده و 
به نظر من در صورت اجرای صحیح این مصوبه قیمت 

گوشت کاهش خواهد داشت.

ما حکومت مردمی هستیم، باید از اقشار 
ضعیف مراقبت کنیم

رحمانی با بیان اینکه به طور مثال در خراسان جنوبی 
و سیســتان که دام وارد و کشــتار می شــود قیمت 
پایین تر از سایر نقاط کشور است، گفت: این را باید در 
نظر داشته باشیم که ما یک حکومت مردمی هستیم 
و دولت در شــرایط فعلی که افزایــش قیمت داریم، 
درآمدها کم اســت و کفاف زندگی مردم را نمی دهد 
باید مراقبت بیشتری از اقشــار ضعیف داشته باشیم. 
من قبل از عید به فروشــگاه رفاه جمهوری رفتم، یک 
فرد بازنشسته آمد و گفت که دخترم می خواهد برای 
مهمانی پیش ما بیاید و من ۴ روز اســت که می آیم، 
اما نتوانســتم گوشــت بگیرم. بعد یک بسته گوشت 
آورد و گفت من نمی توانم ایــن را بخرم، برای همین 
تو صف  می ایستم. با گذشــت چند ماه از آن روز هنوز 
حرف آن بازنشســته در ذهن من هست، ایکاش تند 
حرف می زد، یا دعوا می کرد امــا با چنان درماندگی و 
استیصالی به من این حرف ها را گفت که روی روحیه 
من تا به حال اثر گذاشته اســت، بنابراین دولت باید 
از این افــراد حمایت کند. این حمایــت را می توان به 
صورت یارانــه نقدی یا توزیع کاال انجــام داد یا اینکه 
با واردات بازار را متعادل نگه داشــت، کاری که اکنون 

انجام می شود . 

تمایلی به گرفتن شرکت بازرگانی دولتی 
نداشتیم

وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال شرکت 
بازرگانی به این وزارتخانه پیشــنهاد شما بود؟ گفت: 
گرفتن این شرکت پیشنهاد ما نبود و ما تمایلی برای این 
موضوع نداشــتیم هر چند در ظاهر همه فکر می کنند 
این را ما خواســتیم، ایرادی که مطــرح بود اینکه یک 
کار را به دو نفر داده بودند و همیــن امر باعث به وجود 
آمدن ناهماهنگی شــده بود. من در جلسه رسما گفتم 
همه این روند را بدهید وزارت جهاد یا وزارت بازرگانی 
تشــکیل بدهید و یا بدهید بــه ما، امــا مدیریت باید 
در اختیار یک تیم باشــد زمان ادغام وزارت صنعت با 
بازرگانی این شرکت ابتدا در اختیار وزارت صنعت بود، 

بعدا جدا شد و به وزارت جهاد منتقل شد.

سیاست ما شکستن انحصار است
رحمانی در مورد شکســت انحصار در واردات گفت: 
انحصار به هیچ وجه قابل قبول نیست، این که تامین 
کاالیی محدود به فرد یا افراد خاص شــود خود نوعی 
رانت را نشان می دهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو  
دســتور دادم که هیچ قطعه ای توسط یک نفر تامین 
نشــود و حتما چند واردکننده وجود داشته باشد که 
در بحث قیمــت و تامین، انحصاری بــه وجود نیاید. 
در ماه های آتی سیاســت ما این اســت کــه انحصار 
شکسته شود البته در برخی حوزه ها ما وارث هستیم 
و نمی شود یک شــبه آن را درســت کرد اما در آینده 

نزدیک به زودی این اتفاق صورت خواهد گرفت.

از شرکت های دانش بنیان برای نظارت 
استفاده می کنیم

وزیر صمت در پاســخ به این پرســش که برنامه شما 
برای اینکه برخــی اصناف و توزیــع کننده ها کاالها 
را با قیمت دلبخواه عرضه نکنند چیســت؟ گفت: از 
چند منظر باید به این موضع پرداخته شود اول اینکه 
فرایندها را باید اصالح کرد که مــا آن را آغاز کردیم. 
با وجــود تکنولوژی های جدید و امکانــات آی تی به 
راحتی می توان نظارت را انجام داد ما با شــرکت های 
دانش بنیــان صحبت کردیم که به مــا کمک کنند و 

ایده های جدید برای بحث نظارت به ما ارائه کنند.
وی ادامه داد: در بحث فرایند ســامانه جامع تجارت و 
انبار فروش را آغاز کردیم اگر این سامانه تکمیل شود 
مانند محصوالت پتروشــیمی که آن را با یک برنامه 
کنترل کردیم و به زودی تکمیل می شود دیگر امکان 

تخلف وجود ندارد. 
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مهر ایران زیر سایه شفافیت
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا رعایت 
اســتانداردهای ملی و بین المللی شــفافیت در دو 
حوزه عملکردی و عملیاتی، اطالعات و عملکرد مالی 
خود را به صورت مســتمر منتشر می کند.دو جنبه 
مهم از شــفافیت را می توان شــفافیت عملکردی و 
شــفافیت عملیاتی دانست. بررســی سابقه »بانک 
قرض الحسنه مهر ایران« نشــان می دهد به لحاظ 
عملکردی همواره در بازه های زمانی مشــخص و به 
سرعت اطالعات و وضعیت مالی خود را در وبسایت 

رسمی این بانک به اطالع عموم رسانده است. 

 انتشار ترازنامه و صورت های مالی
 بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحســنه مهــر ایران در راســتای 
سیاست های ارتقای شفافیت مالی و همچنین 
رعایت قوانین و دستورالعمل های ابالغی بانک 
مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران ترازنامه و 
صورت هــای مالی خــود را به صــورت فصلی 
و ســاالنه برای عمــوم هموطنان، مشــتریان، 

سهامداران و سایر ذینفعان منتشر می کند.
انتشــار این اطالعات برای ســه گروه ناظران: 
به منظور نظارت بر بانک ها و موسســات مالی و 
جلوگیری از بحران های بانکی؛ ســپرده گذاران: 
برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر 
برای سپرده گذاری و سهامداران: برای ارزیابی و 
انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش 

سهام و سرمایه گذاری اهمیت دارد.

برگزاری موفقیت آمیز مجامع عمومی 
برگزاری موفقیت آمیــز مجمع عمومی عادی و 
فوق العاده بانک قرض الحســنه مهر ایران برای 
سومین سال متوالی در ســال ۱۳۹۸ به عنوان 
نخســتین بانک در شبکه بانکی کشــور و ارائه 
صورت های مالی شفاف و بدون بند حسابرسی، 
افتخاری است که در سایه عزم همگانی و تالش 
بی وقفه و جهادی مجموعــه کارکنان و مدیران 
این بانک به منصحه ظهور رســیده و درکارنامه 

درخشان این بانک ثبت و ضبط شده است.

شفافیت عملیات بانکی و کسب رتبه برتر 
بانک های اسالمی در دنیا

با توجه به ریســک های مختلفــی که یک بانک 
با آن مواجه اســت و با تأکید بر نقش گســترده 
واســطه گری در نظام های مالــی بانک محور، 
شناسایی و پایش شاخص های کلیدی سالمت 
بانکی و رتبه بندی بانک ها توسط مجموعه ای از 

این شاخص ها، دارای اهمیت زیادی است.
از این رو، اوالًبر اساس آخرین رتبه  بندی برترین 
موسســات مالی اســالمی در جهان که توسط 
نشریه بین المللی بنکر در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، 
بانک قرض الحسنه مهرایران در صدر موسسات 
مالی اسالمی در جهان قرار گرفت و دوماً سازمان 
همــکاری اســالمی )OIC( نیز جایــزه نخبه 
اقتصادی جهان اسالم را به این بانک اهدا کرد. این 
دو موفقیت بین المللی در نتیجه انتشار اطالعات 
شفافیت مالی در ســایت بانک و پایش، بررسی و 
ارزیابی عملکرد این اطالعات توسط نشریه بنکر و 

سازمان همکاری اسالمی محقق شده است.

 راه اندازی سرویس معدل موجودی
در سایت بانک قرض الحسنه مهر ایران

سرویس محاســبه میانگین موجودی مشتریان، 
یکــی از امکاناتی بــود که با هدف ارتقای ســطح 
شــفافیت مالی و آگاهی مشــتریان از امتیازات 
تســهیالتی خود در ســایت بانک قرض الحسنه 
مهرایران راه اندازی شــد.با این امکان، مشتریان 
مــی توانند معدل موجودی حســاب خــود را به 
صورت ۲۴ســاعته و بدون محدودیــت زمانی از 
سایت بانک دریافت کنند و همچنین با استفاده از 
سامانه تسهیالت آنالین نسبت به ارائه درخواست 

و تشکیل پرونده تسهیالتی اقدام نمایند.



مدیرعامل مپنا به زنگنه قول داد

مپنا در دستیابی به فناوری »های تک« موفق می شود
خریدار   مدیرعامل گروه مپنــا محور دیدار با وزیر 
نفت و هیئت همراه را تشــریح کــرد و گفت: با توجه 
به زیرساخت های گســترده مپنا، اطمینان می دهم 
این شــرکت در دســتیابی به فنــاوری  »های تک« 
موفق خواهد شــد.عباس علی آبادی پس از همراهی 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در بازدید از شــرکت مهندسی 
و توربین مپنا )توگا( در جمع خبرنگاران درباره محور 
نشســت با وزیر نفت و هیئت همراه توضیح داد: آقای 
زنگنه به طور تلویحی به ما ماموریت دادند در فناوری 
»های تک« که به صورت انحصــاری در اختیار چند 
شرکت دنیاست، وارد شویم و بتوانیم نیازهای کشور 
را در این زمینه برطرف کنیم، قرار شــد طرح جامعی 

برای این منظور تهیه شود.
علی آبادی بــه نقل قول وزیــر نفت مبنی بــر اینکه 
مپنا امروز به درخــت تناوری که شــاخ و برگ های 
گســترده ای دارد، اشــاره کرد و افزود: بــا توجه به 
زیرساخت های گســترده مپنا، اطمینان می دهم که 

در دستیابی به فناوری  »های تک« موفق شویم.
وی ادامه داد: به عنوان نمونــه ما امروز می توانیم ادعا 
کنیم بیشــتر نیازهــای صنعت بــرق از جمله تولید 
موتورهای دور متغیــر را که جانشــین خوبی برای 

ماشین های با کارآیی پایین است، تامین کنیم.
مدیرعامل گروه مپنا موضوع تزریق آب به میدان های 
نفتی، تامین فشار الزم در چاه ها برای افزایش عملکرد 
آنها و ســاخت تجهیزات »های تک« در حفاری های 

پیشرفته را از خواســته های وزیر نفت در این نشست 
عنوان کــرد و گفت: قرار شــد به صــورت جدی در 
این بخش هــا ورود کنیــم و ماموریت هــای الزم به 

بخش های مهندسی، تحویل و توسعه مپنا داده شود.
وی افزود: بحث گاز طبیعی مایع شــده )ال ان جی( و 
فروش آن در بازارهای جهانــی از دیگر موضوع هایی 
بود که امــروز در نشســت مطرح و قرار شــد امکان 

سنجی ورود به این بخش نیز انجام شود.

 زیرساخت الزم را  برای تبدیل
 ماشین برقی داریم

علی آبادی بــا بیــان اینکه پیشــنهاد اســتفاده از 
خودروهای برقی که می تواند جانشــین خوبی برای 
مصرف بنزین باشد در این نشست به وزارت نفت ارائه 
شــد، گفت: معتقدیم حرکت به ســمت برقی کردن 
خودروها افزون بر آثار زیست محیطی، امکان خوبی 

برای افزایش صادرات بنزین ایران فراهم می کند.
وی با بیان اینکه بــا توجه به ســرمایه گذاری خوبی 

که در ســال های اخیر برای افزایــش ظرفیت بنزین 
در کشــور انجام شــده، اکنون بهترین فرصت برای 
صادرات این فرآورده اســت، تصریح کرد: امکان دارد 
۱۰ ســال دیگر این فرصت فراهم نباشد، اکنون نیز ما 
زیرساخت های الزم را برای تبدیل ماشین های برقی 
داریم.مدیرعامــل گروه مپنا، صــادرات برق را دیگر 
محور مذاکره با وزیر نفت عنوان کرد و افزود: قرار شده 
این موضوع به صورت دقیق بررسی شود، زیرا ما فکر 
می کنیم از جمله ظرفیت های الزم بــرای تامین ارز 
مورد نیاز و درآمدزایی، تبدیــل گاز به برق و صادرات 

آن است.
علی آبادی درباره قــرارداد افزایــش ظرفیت تولید 
و نگهداشــت میدان دانان نیز اظهار کرد: هم اکنون 
در حال انتقال دکل و تجهیزات به میدان هســتیم و 
معتقــدم در زمان بندی اعالم شــده پــروژه را اجرا 
خواهیــم کرد.گــروه مپنا بــه عنوان یک شــرکت 
تولیدی، صنعتــی و بازرگانی بین المللــی به همراه 
۴۱ شــرکت زیرمجموعــه خود، در زمینــه طراحی 
و احــداث نیروگاه های حرارتــی و همچنین اجرای 
پروژه هــای نفــت و گاز و حمل ونقل ریلــی و نیز در 
حوزه ســرمایه گذاری خصوصی در ایــن صنایع به 
صورت پیمانــکار اجرایی کلید در دســت )EPC( و 
سرمایه گذاری خصوصی )IPP( در سطح بازار ایران 
و منطقه فعالیــت می کند. این شــرکت در الجزایر، 

اندونزی و عراق نیز دفتر نمایندگی دارد.   

البرز

وزیر نفــت گفــت: باید بخــش قابل 
توجهــی از کارهــا را بــه داخلــی ها 
بســپاریم و از این فرصت برای توسعه 
صنایــع داخلی و واحدهــای فناوری 

دانش بنیان استفاده کنیم.
بیــژن نامــدار زنگنــه در بازدیــد از 
کارخانه هــای گروه صنعتــی مپنا، 
اظهار کرد: امروز فرصتی شد تا از این 
مجموعه و تاسیســات کارخانه ای آن 
بازدید کنیم و از نزدیک با بخش های 
پروژه ای و طراحی های این مجموعه 

اشنا شوم.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه 
پیشــرفت های بزرگی در مپنا اتفاق 

افتاده در این شــرایط همه 
کارگاه های آن فعال است 
و بــا ظرفیــت خوبــی 
کار مــی کننــد، گفت: 
گروه صنعتــی مپنا یکی از 
نمادهای شــاخص فناوری 

ملی ما است.
وزیر نفت با بیــان اینکه مجموعه مپنا 
از اواخر دهه ۶۰ آغاز بــه کار کرد و به 
صورت دانــش بنیان بــه روند کاری 
خــود ادامه داده اســت، گفــت: این 
مجموعه بــه حوزه نفــت ورود کرده 

است و ما استقبال می کنیم.
زنگنه با اشــاره به اینکه در این بازدید 

انتظاراتی که مپنا از حوزه 
نفــت داشــت و انتظارات 
متقابل ما بیان شد، گفت: 
در برخی از ایــن ها تفاهم 
داشــتیم و در برخی دیگر 
نیاز بــه صحبت بیشــتر 

است.
وی با تاکید بــر اینکه مپنــا باید در 
بخش های »هایتک« خدمات نفتی 
وارد شــود که امروز در انحصار یکی 
دو تا شــرکت بین المللی اســت و ما 
در ایــن زمینه ضعف داریــم، گفت: 
آینده مپنا را به روشــن مــی بینم و 
امیدوارم که در توســعه فناوری ملی 

تحوا آفرین باشد.
وزیر نفــت در بخش دیگــری با بیان 
اینکــه وقتی نفــت بفروشــیم نمی 
تونیم عملکرد خود را توســعه دهیم، 
گفت: یک ســازمان برونگرا هستیم 
البته باید دورن زا هم باشــیم، یعنی 
بیشترین کار را به داخلی ها بسپاریم 
و از این فرصت برای توســعه صنایع 
داخلــی و واحدهای فنــاوری دانش 
بنیان اســتفاده کنیم، این کار کامال 
عملی است، ما می توانیم حداقل دو 
ســوم کاری که در حوزه نفت انجام 
می شود را به واحدهای داخلی ارجاع 

دهیم.

بازدید
فرصت توسعه صنایع داخلی باید فراهم شود
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ج –کیش از سه شنبه این  واز کر پر

هفته برقرار می شود
معاون هوانــوردی و امورفرودگاهــی فرودگاه 
پیام از برقراری خط پــروازی  کرج - کیش از ۱۶  

مهرماه خبر داد.
منوچهر اتقیایی افزود: از ســه شنبه ۱۶ مهرماه 
پروازهای مســافری کــرج به جزیــره کیش و 

بالعکس از فرودگاه پیام راه اندازی می شود.
وی خاطر نشــان کرد : هرهفته سه شنبه راس 
ســاعت ۹ پرواز کیش-کرج به زمیــن خواهد 
نشست و ســاعت ۱۰ پرواز کرج به مقصد جزیره 

کیش فرودگاه پیام را ترک می کند .
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام 
گفت : احتمال افزایش تعداد پرواز ها در صورت 

استقبال از سوی شهروندان وجود دارد.
وی توضیــح داد: تــدوام پروازهای مســافری 
فرودگاه پیام به مقصد مشــهد مقدس که پیش 
از این روزهای دوشــنبه و پنجشــنبه هر هفته 

صورت می گرفت؛ در حال پیگیری است.

ورت ساماندهی مشاغل مزاحم  ضر
با هدف کاهش ترافیک شهر

مجموعه مدیریت شهری به ایمن سازی اطراف 
مدارس توجه ویژه داشته باشد.

رحیم خستو در صد و شــصت و پنجمین جلسه 
شورای شهر کرج با اشاره به درخواست ساکنین 
منطقه ۲ بــرای افزایش ایمنی محــدوده بین 
چهارراه کارخانه قند و میدان شــهید فهمیده، 
اظهار داشــت: به دلیل وجود دو مدرسه در این 
محدوده ضروری است ایمن سازی این مسیر در 

دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه به دلیل عرض زیاد این مســیر 
عبور و مرور وســایل نقلیه مــی تواند برای 
دانــش آمــوزان خطــر آفرین باشــد، گفت: 
امیدوارم با پیگیری این موضــوع ایمنی دانش 

آموزان برای تردد از این مسیر تامین شود.
این عضو شورا در ادامه با تاکید بر لزوم ساماندهی 
مشــاغل مزاحم گفت:  مشــاغل مزاحم به ویژه 
مکانیکی ها دلیــل بخش عمــده ای از ترافیک 
شهر هســتند که زمینه پارک دوبل را نیز فراهم 
می کنند.نایب رییس شورای شهر کرج خواستار 
دستور ویژه شهردار برای تشکیل کارگروهی در 

این خصوص و بررسی ویژه این موضوع شد.

توزیع ۲۰۰۰ بسته لوازم تحریر 
توسط مرکز نیکوکاری اسالم آباد   
مرکز نیکوکاری اســالم آبــاد دو هزار بســته 
لوازم تحریر اهدایی یک فــرد نیکوکار به ارزش 
۸ میلیارد ریال را بیــن مددجویان کمیته امداد 
امام)ره( البرز و ســایر نیازمنــدان توزیع کرد.

رضا لشــینی معاون توســعه مشــارکت های 
مردمی کمیته امداد البرز با اشاره به بهره مندی 
۳۰۵ نیازمنــد و مددجوی البــرزی از خدمات 
مســتمر مرکز نیکوکاری اسالم آباد گفت: مرکز 
نیکوکاری اسالم آباد  از سال ۹۲ راه اندازی شده 
و ضمن برقراری ارتباط با خیران و با بهره گیری 
از تمامی ظرفیت هــای محلی  بــه نیازمندان 
و مددجویان کمیتــه امداد امــام)ره( البرز در 
زمیته های معیشــتی و آموزشی  خدمت رسانی 

می کند.
وی با اشــاره به اینکه کیف، جامدادی، هشــت 
جلد دفتــر، مدادرنگی، خودکار، مــداد، پاکن، 
ســرای کامل خط کش، ظرف غذا، قمقمه آب، 
جلد کتاب و کاغذ رنگی اقالم بسته اهدایی مرکز 
نیکوکاری اسالم آباد به دانش آموزان نیازمند را 
تشــکیل می دهد گفت ، افزود: مرکز نیکوکاری 
اســالم آباد دو هزار بســته لوازم تحریر اهدایی 
یک فرد نیکوکار به ارزش ۸ میلیارد ریال را بین 
مددجویان کمیته امداد امام)ره( البرز و ســایر 

نیازمندان توزیع کرد.



جزئیات تخصیص ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی

ریل ملی در خط  آهن چابهار-زاهدان
برهان محمودی    معاون ســاخت و توســعه راه 
آهن شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور جزئیات تخصیص ۳۰۰ میلیون یورو از صندوق 
توســعه ملی به خط آهن چابهار-زاهدان را تشــریح 

کرد.
عباس خطیبی در گفتگــو با مهر، دربــاره جزئیات 
تخصیص ۳۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه 
ملی به پروژه راه آهن چابهار- زاهــدان گفت: تامین 
منابــع مالی این پروژه در ســالهای اخیــر با فراز و 
نشیب های متعددی مواجه بود. اما در ۴سال گذشته 
علیرغم ســختی هایی که در خصــوص تامین منابع 
اجرای ایــن پروژه داشــتیم به پیشــرفت های قابل 

توجهی دست یافتیم.
وی افــزود: اما با توجه بــه اینکه منابــع بودجه برای 
اجرای این ابرپروژه کافی نبود، پیشنهاداتی به دولت 
برای تامین منابع الزم از محل صندوق توســعه ملی 
ارائه دادیم. چون ابرپروژه هایی که در کشــور تعریف 
می شــود نیاز به منابع پایدار دارند و برای به سرانجام 
رســاندن این پروژه ها نیــاز به منابــع کالن داریم؛ 
بنابراین ظرفیت قانون بودجه امکان پاســخگویی به 

اجرای این پروژه ها را ندارد.
معاون ســاخت و توســعه راه آهن شــرکت ساخت 
وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: وزیر 
راه و شهرســازی شــخصا پیگیری اجرایی شدن این 
پیشنهاد را برعهده گرفت که طی جلسات و رایزنی ها با 
دستگاههای مختلف نهایتا این پیشنهاد به دفتر مقام 
معظم رهبری ارسال شد؛ پس از کارشناسی هایی که 
از ســوی دفتر معظم رهبری برای این پیشنهاد و نیز 
اســتعالم از نهادهای گوناگون انجام شد رهبر معظم 

انقالب با این پیشنهاد موافقت کردند.
خطیبی ادامه داد: پس از موافقت رهبر معظم انقالب، 
این پیشــنهاد در هیئت دولت نیز به تصویب رسید و 

اخیرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شده است.

بهره برداری اولیه؛ بهار 1۴00
وی اعتبار تخصیص یافته را ۳۰۰ میلیون یورو عنوان 
و اظهار کرد: نظر ما این است که با این مبلغ می توانیم 
خط آهن چابهار - زاهــدان را در پایان بهار ۱۴۰۰ به 
بهره برداری اولیه برســانیم. هر چند که برای تکمیل 
کل پروژه مقدار بیشتری منابع الزم است اما با همین 
بودجه ما عمال شــاهد بهره بــرداری اولیه خط آهن 

چابهار زاهدان خواهیم بود.
معاون شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: وزارت راه و 
شهرسازی و شرکت ساخت و توســعه، پیگیری های 
مستمری از سازمان برنامه و بودجه برای دریافت منابع 
مورد نظر کرده اند. همچنین به تناســب زمان بندی 
دریافت منابع، پیشــرفت پروژه را بر اســاس منابع 
تخصیص یافته به ســازمان برنامــه و بودجه ارائه 
کرده ایم که امیدواریم بر اســاس این برنامه تا پایان 

بهار ۱۴۰۰ بهره برداری اولیه عملیاتی شود.

30 میلیون یوروی اول بزودی پرداخت می شود
وی قســط اول تســهیالت تخصیص یافته از محل 
صندوق توســعه ملــی را ۳۰ میلیون یــورو اعالم و 

تصریح کرد: این مبلغ به زودی پرداخت خواهد شد. 
ســازمان برنامه و بودجه نامه پرداخــت این مبلغ را 
به صندوق توســعه ملی ارائه داده کــه امیدواریم در 
اولین فرصت این مبلغ از ســوی بانک عامل که بانک 

مسکن در نظر گرفته شده به شرکت ساخت و توسعه  
پرداخت شود.

معاون ســاخت راه آهن شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور پیشرفت فیزیکی فعلی 
پروژه خط آهن چابهار - زاهــدان را ۴۰ درصد اعالم 
کرد و افزود: در نظــر داریم با کار شــبانه روزی، این 

پروژه تا پایان بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
خطیبی ادامه داد: طبق مقررات، شــرکت ســاخت 
و توسعه باید حســابی را در بانک مسکن افتتاح کند. 
با توجه به تاییدیه ای که ســازمان برنامه و بودجه به 
برنامه زمان بنــدی و نحوه تدوین جــداول درآمد- 
هزینه این پروژه داده اســت به زودی منابع الزم به ما 

پرداخت خواهد شد.

از ریل ملی استفاده خواهیم کرد
خطیبی مهمترین موضوع در احداث راه آهن چابهار 
- زاهدان را تســریع در اجرای عملیات ساخت و ساز 
این پروژه عنوان کرد و  در پاســخ به پرسشــی درباره 
محل تامین ریل برای این پروژه افزود: ســعی ما این 
اســت که بخش اصلی و مهم تامین ریل را از تولیدات 
ذوب آهن ایران تامین کنیم که ایــن ریل خریداری 

شده است.
وی ادامه داد: قرارداد خرید ریل ۶۰c۱ میان شرکت 
ساخت و توسعه با شــرکت ذوب آهن به امضا رسیده 
و در حــال حاضر نیــز در حال اســتفاده از ریل های 
خریداری شــده در دیگر پروژه های ریلی هســتیم. 
بنابراین اصلی ترین تامیــن کننده ریل ما، ذوب آهن 
است اما زمانی که با کسری تولید ریل در داخل مواجه 

شویم مجبور به خرید خارجی خواهیم بود.

البرز

مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامل 
گفــت:  بندرعبــاس  شــهرداری 
جمعــه  طوفــان  در  خوشــبختانه 
شــب خســارت جدی متوجه شهر و 

شهروندان نبوده است.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور 
بندرعباس،  بین الملــل شــهرداری 
حمیدرضــا حیدری پوری با اشــاره 
به وقوع طوفان شــدید و بارندگی ۱۲ 
مهرمــاه در بندرعباس، اظهــار کرد: 

مورد خاصــی و بحرانی در 
بارندگی و طوفان در شــهر 

رخ نداده است.
وی با اشــاره به اینکه پس 
از اعــالم هواشناســی، به 
دستور شهردار نیروهای در 
نظر گرفته شده از تیم های 

اصلی مدیریت بحــران در حالت آماده 
باش بودند، افزود: شکستگی تعدادی 
از درختان شهر و آبگرفتگی در برخی 

معابر تنها مــواردی بود که 
در طوفان شــب گذشــته 
شاهد بودیم.مدیر بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری 
داد:  ادامــه  بندرعبــاس 
آبگرفتگی پس از بارندگی 
یک امر طبیعی است، اما با 
وجود اجرای طرح های رفع نقاط آبگیر 
در بندرعباس، شاهد آبگرفتگی بسیار 

کمتری در معابر بودیم.

حیدری پــوری تاکیــد کــرد: اغلب 
آبگرفتگی های ناشی از بارندگی شب 
گذشــته در کمترین زمــان ممکن با 
تالش نیروهای شــهرداری رفع شده 
و تالش در ایــن زمینه تــا رفع کامل، 
ادامه دارد.این مقام مســئول گفت: از 
شــهروندان انتظار داریم، حین وقوع 
طوفان و بارندگی شــدید از تردد غیر 
ضروری در شــهر خودداری کرده و به 

نکات ایمنی توجه کنند.

هرمزگان

اقدامات شهرداری بندرعباس در طوفان جمعه شب
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ونمایی شد ر
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز از رونمایی طرح ملی تاپ در اســتان خبر 

داد.
آرمان ربیعی در مراسم رونمایی از طرح ملی تاپ 
)سامانه توانمند ســازی تولید و توسعه اشتغال 
پایدار(، اظهــار کرد: ارتباط صنعت و دانشــگاه 

نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد.
وی اضافه کرد: طــرح تاپ حلقــه اتصال میان 
واحدهای صنعتــی و حوزه های دانشــگاهی و 

پژوهشی خواهد بود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز گفت: البــرز در صنعت قطــب تولید مواد 
آرایشی، بهداشــتی، غذایی و یا قطعات خودرو 

است.
ربیعی همچنین گفت: اســتان البــرز بهترین 
مصالح کشــور از جمله کیفی ترین شن و ماسه، 

گچ و سیمان را دارد.
وی با تاکید بر اینکه بحث هماهنگی تکنولوژی با 
تولید در سطح کشور مهم است، عنوان کرد: باید 
عقب ماندگی ها در این خصوص جبران شــود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز با اشــاره به اینکه طرح ملــی تاپ موجب 
هماهنگی میان دانشــجویان، پژوهشــگران با 
واحدهای صنعتی است، افزود: از سه هزار و ۴۰۰ 
واحد صنعتی استان البرز حدود ۲۰۰ مورد برند 

کشوری و بعضا جهانی هستند.
ربیعی با اشــاره به اینکه تولید رونــق به تولید 
تجارت می انجامد، گفت: با اجــرای طرح ملی 
تاپ حلقه های اتصال میان بخش های مختلف 
از جمله تولید، تجــارت، اشــتغال؛ صادرات و 

واردات برقرار می شود.
وی همچنین عنوان کــرد: از واحدهای صنعتی 
درخواســت داریم با قدرت در طــرح ملی تاپ 
ورود کنند، ما نیز حمایــت الزم در این مورد را 

خواهیم داشت.

ح تصفیه شیرابه های مرکز  طر
 دفن زباله حلقه دره

 اجرایی می شود
برای تصفیــه شــیرابه های مرکز دفــن زباله 
حلقه دره، طرحی با مشارکت دو دانشگاه بزرگ 
کشور تهیه شده و با جذب سرمایه گذار به زودی 

به مرحله اجرا می رسد.
احمد خیری اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
تعداد ســگ های بالصاحب در مناطق شهری، 
از شــهروندان انتظار می رود از غذارسانی به این 
حیوانات خودداری کنند چون وقتی غذارسانی 
به آنهــا در منطقه ای خاص صــورت می گیرد، 
این حیوانــات آن محدوده را جــزو قلمرو خود 
محســوب کرده و بیرون راندن آنها از آن منطقه 

بسیار سخت خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکــه برای کاهــش جمعیت 
ســگ های بالصاحب شــهر برنامه های مدونی 
در حال اجراســت، افزود:  عقیم ســازی یکی از 
مهمترین این برنامه هاســت که بــر مبنای آن 
به زودی هــزار و ۳۰۰ قالده ســگ بالصاحب 
عقیم ســازی می شــوند.خیری گفت: با اجرای 
برنامه عقیم ســازی می توان به کاهش جمعیت 
ســگ های بالصاحب کرج در ســال های آینده 
امیدوار بود.این مســئول اضافه کرد: برنامه این 
است که ابتدا جمعیت سگ های بالصاحبی که 
در خیابان هــای پرتردد و هســته اصلی مناطق 
تردد دارند ساماندهی شود و بعد از آن این طرح 

در شهرها اقماری اطراف کرج اجرایی شود.
رییس ســازمان با بیان اینکــه ظرفیت پناهگاه 
نگهــداری از ســگ های بالصاحــب حلقه دره 
افزایش یافته، توضیح داد: با افزایش ظرفیت این 
مرکز، امکان نگهداری از تعداد بیشــتری از این 

سگ ها فراهم شده است.



ابهام در اجرای طرح های تام کاد و تام فاز

چالش کمبود زمین دولتی
برهان محمودی    در حالی که تغییرات گســترده 
مدیران معاونت مســکن وزارت راه و شهرســازی در 
جریان است، برخی کارشناسان سرنوشت طرح های 

۴ گانه تأمین مسکن این معاونت را مبهم می دانند.
خرداد ماه امســال ســید امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی نماینده مردم مشــهد و عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر از ارســال نامه ای به رئیس جمهور مبنی بر ارائه 
پیشــنهادی برای خانه دار شــدن کارکنان دولت با 
استفاده از اقساط ۲۵ ساله و کسر ۱۵ درصد از حقوق 
ماهانه کارکنان دولت خبر داد.بــه گفته وی، رئیس 
جمهور نیز از این طرح اســتقبال کــرده و به وزیر راه 
و شهرســازی دســتور داد تا این برنامــه را پس از 

بررسی های کارشناسی، راه اندازی و اجرا کند.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و مازیار حسینی 
معاون مســکن و ســاختمان این وزارتخانه در 
ماه های پــس از آن در چند نوبت شــرایط خانه دار 
شــدن کارکنان دولت را اعالم کردند که در نهایت با 
نام تام کاد )طرح تأمین مســکن کارمندان دولت( از 

سوی مدیران معاونت مسکن رونمایی شد.

 جان گرفتن دوباره طرح های ساخت انبوه
 با ورود مازیار حسینی به معاونت مسکن

مازیار حســینی که از ابتدای زمســتان سال ۹۷ در 
رأس معاونت مســکن و ســاختمان قــرار گرفت و 
بالفاصله نخستین جلسه شــورای عالی مسکن را که 
از سال ۹۱ به بعد تشکیل نشده بود، برگزار کرد، عالوه 
بر برنامه اقدام ملی، از تولید انبوه مسکن به شیوه های 
دیگری نظیر تام فاز )تامین مســکن به شیوۀ فروش 
اقســاطی زمین(، تام کاد )تامین مســکن کارکنان 
دولت(، تام اِج )تامین مســکن به شیوه اجاره داری( و 

تام تز)تامین مسکن به شیوۀ تهاتر با زمین( خبر داد.
رویکرد تولیــدی وزارت راه و شهرســازی در بخش 
مسکن، بسیاری از مردم را نسبت به آینده بازار مسکن 
خوش بین کرده بــود، اما به یک بــاره خبر برکناری 
مازیار حســینی از معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، آینده طرح های تام )تأمین مسکن( 

این وزارت خانه را تحت الشعاع قرار داد.
محمود محمــودزاده جایگزین مازیار حســینی در 
ســمت معاونت مســکن وزارت راه، در پاسخ به این 
سوال که آیا برنامه های معاون ســابق مسکن، تحت 
عنوان تام کاد، تام فاز، تــام اِج و تام تز را دنبال خواهد 
کرد یا خیر؟ گفت: قبال این برنامه ها را مطالعه کرده ام 
ولی اگر بخواهم در مورد آنها تصمیم گیری کنم نیاز به 

زمان بیشتری دارم.پس از برکناری مازیار حسینی از 
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی، 
تنها فردی کــه در کنار معاون پیشــین از طرح های 
۴ گانه تولید انبوه مســکن ســخن گفته بود، عباس 
فرهادیه مدیرکل  دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی بود.وی با اشاره به عقب بودن 
وزارت راه و شهرســازی از برنامه تولید مســکن و 
اهمیت جبــران این عقــب  ماندگی، ضمن بیان 
جزئیات طرح های تأمین و تولید مســکن وزارت راه 
و شهرســازی، این طرح ها را مناسب برای تولید انبوه 

مسکن در شرایط فعلی تلقی کرد.

 ابهام در سرنوشت طرح های تام 
)تامین مسکن( وزارت راه و شهرسازی

اما در روزهــای اخیر خبر برکنــاری عباس فرهادیه 
از ســمت خود و جایگزینی پروانه اصالنی در سمت 
سرپرست دفتر اقتصاد مســکن، سرنوشت طرح های 
متنوع وزارت راه برای تولید انبوه مســکن را بار دیگر 

در هاله ای از ابهام فرو برده است.
به خصوص که محمودزاده سرپرست معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیرا در نشستی با 
کارکنان این معاونت اعالم کرده که دولت دیگر زمینی 
در تهــران و کالنشــهرها برای اختصاص به ســاخت 
مسکن در اختیار ندارد.این اظهار نظر از این جهت حائز 
اهمیت است که وی پیش از انتصاب به این سمت، عضو 
هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی 
از متولیان اصلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن بود که باید برای این طرح به شرکت بازآفرینی 
شهری و بنیاد مستضعفان در تخصیص اراضی دولت به 
ساخت و ساز کمک کند.مهمترین برنامه تأمین مسکن 
در زمان مدیریت مازیار حســینی بر معاونت مسکن 
وزارت راه و شهرسازی، طرح تام فاز )تأمین مسکن به 
روش فروش اقساطی زمین( بود که با اعالم محمودزاده 
مبنی بر نبود زمین دولتی در کالنشــهرها، عمال این 
پروژه به درهای بسته خورده است.این در حالیست که 
برخی از طرح های اعالم شــده توسط مازیار حسینی، 
ازجمله طرح تام فاز، سابقه بسیار خوبی در تولید انبوه 

مسکن دارد.

اجرای تام کاد نیازی به سرمایه گذاری دولت ندارد
در همین راســتا محمــد عنایتــی نجــف آبادی، 
کارشناس عمران در بیان مزایای طرح تام فاز )تأمین 
مسکن به روش فروش اقســاطی زمین( وزارت راه و 
شهرسازی بیان کرد: سیاست استفاده شده در طرح 

تام فاز، فروش اقســاطی زمین نام دارد. بر مبنای این 
سیاست، وزارت راه و شهرســازی زمین را در اختیار 
مصرف کننده نهایی ســاخت مســکن قرار داده و در 
نهایت، پس از تکمیل فرآیند ســاخت کــه به عهده 
متقاضی اســت، هزینه زمین را طی اقساط بلندمدت 
از وی بازپس می گیرد. بنابراین این شــیوۀ ســاخت 

مسکن نیازی به تامین مالی توسط دولت ندارد.
این کارشناس ســاخت و ساز مســکن در بیان دیگر 
مزایای طرح تام فاز افزود: ســاخت مسکن با استفاده 
از سیاســت فروش اقســاطی زمین موجب می شود، 
بسیاری از اقشــار جامعه که توانایی پرداخت هزینه 
ساخت را دارند، اما توان تامین مالی هزینه کل واحد 

مسکونی را ندارند، صاحب خانه شوند.
عنایتی در زمینه سابقه اســتفاده از سیاست فروش 
اقســاطی زمین به متقاضیان ســاخت مســکن در 
سالهای گذشته، ادامه داد: پروژه مسکن ویژه تهرانسر 
از نمونه های موفق طرح های تولید انبوه مسکن است 
که در آن از سیاست فروش اقســاطی زمین استفاده 
شد. البته مســکن ویژه با تام فاز تفاوت هایی از جمله 
در زمینه پرداخت هزینه ســاخت نیز دارد. در طرح 
مسکن ویژه هزینه ساخت طی چند قسط از متقاضی 
گرفته می شــد، اما در طرح تام فاز )تأمین مسکن به 
روش فروش اقســاطی زمین( ایــن هزینه به صورت 

یک جا از متقاضیان اخذ می شود.

طرح های تام وزارت راه و شهرسازی کنار 
گذاشته نمی شوند

نرگس رزبان، کارشــناس اقتصاد مسکن نیز در گفت 
وگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح تامین مسکن 
کارکنان دولت گفت: طرح تــام کاد یکی از طرح های 
پیشــنهادی یکــی از نمایندگان مجلــس به رئیس 
جمهور بود که به وزیر راه و شهرســازی ارجاع شــد؛ 
بنابراین امکان کنار گذاشــته شدن این طرح از سوی 
وزارت راه و شهرســازی وجود نــدارد.وی طرحهای 
تامین مسکن کارکنان دولت و دیگر طرح های تامین 
مسکن را طرح هایی کارشناســی شده معرفی کرد و 
افزود: هیچیــک از این طرح ها کنار گذاشــته 
نمی شــوند چرا که مبنای کارشناســی داشته و بر 
اساس بررسی های علمی ارائه شده بودند.کارشناس 
اقتصاد مســکن ادامه داد: ممکن اســت برخی از این 
طرح ها دچار تغییر و تحول شــده یا اسامی آنها تغییر 
یابد اما از برنامه های مهم دفتر اقتصاد مسکن به شمار 
می روند و اینکه چه اســم یا عنوانی داشته باشند در 

نهایت تفاوتی در روش اجرای آن ها نخواهد داشت. 
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بانک ها مکلف به تخصیص 
تسهیالت مسکن شدند

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بــر اینکه با ابالغ 
رییس جمهــوری، رییــس مجلــس و رییس 
بانک مرکزی تمامی بانک ها مکلف به تخصیص 
تسهیالت مسکن هستند،گفت: در هر شهری، 
سازندگان خوشنام شناســایی شوند و در طرح 

اقدام ملی مسکن از آنها کمک گرفته شود.
محمد اســالمی در چهاردهمین جلسه شورای 
هماهنگی مسکن که با حضور معاونان مسکن، 
معماری و شهرســازی، مدیران عامل سازمان 
ملی زمین و مسکن، شــهرهای جدید و شرکت 
بازآفرینی شــهری، رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، معاونت برنامه ریزی و معاونت حقوقی 
و همچنیــن مدیــران کل راه و شهرســازی 
اســتان های سراســر کشــور در ســاختمان 
دادمان وزارت راه و شهرســازی برگزار شــد، بر 
پایدارسازی نهضت خانه سازی در کشور تاکید 

کرد.
اســالمی ضمن تاکید بــر اینکه مدیــران کل 
راه و شهرســازی در روند تکمیل مسکن مهر و 
همچنیــن عملیاتی کردن احــداث واحدهای 
مســکونی طرح اقدام ملی اهتمام ویژه داشــته 
باشــند، گفت: بایــد عقب ماندگی های تکمیل 
مســکن مهر و همچنیــن احــداث واحدهای 

مسکونی طرح اقدام ملی جبران شود.
وی افــزود: تمامی دســت اندرکاران ســتادی 
و اســتانی با هم هماهنگ و هم قســم شوند تا 
یکپارچه طرح اقدام ملی را تا پایان ســال ۹۹ به 

اتمام برسانند.
اسالمی ادامه داد: جامعه هدف ما در طرح اقدام 
ملی مسکن چهار دهک، شامِل دهک های ۳، ۴ 
و ۵ و ۶ هستند در برخی از استان ها دهک ۷ هم 
افزوده می شود. در خصوص دهک های یک و دو 
نیز تعهداتی داریم که یــا از طریق کمیته امداد 
و بهزیســتی یا از طریق بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی و خیرین مسکن ســاز بــرای احداث 
واحدهای مســکونی ایــن دو دهک نیــز اقدام 

می شود.
وزیر راه و شهرســازی در خصوص قیمت تمام 
شده هر واحد مســکونی و هماهنگ کردن آن 
با واقعیــت روز، اعالم کرد: دامنــه قیمت های 
تمام شــده هر متر مربع واحد مسکونی در طرح 
اقدام ملی بین ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان اســت 

که شامل همه اجزای ساختمان می شود.
اسالمی یادآور شــد: در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن تمامی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی 
مکلف شده اند تا تســهیالت مسکن را تخصیص 
دهنــد و در اینــکار تنها به بانک مســکن اکتفا 
نشود. در این کار رییس جمهور، رییس مجلس 
و رییس بانک مرکزی به تمامــی بانک ها اعالم 
شــده که تمامی بانک ها باید تا سقف ۲۰ درصد 
از تســهیالت بانک خــود را به بحث مســکن 

اختصاص دهند.
وزیر راه و شهرســازی گفــت: ابزارهای اجرای 
تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه 
هدف، ســازنده، زمین و تســهیالت هســتند 
که باید با هنر مدیریت تمامــی مدیران کل راه 
و شهرســازی و معاونت های مرتبــط تبدیل به 
جریان پایدار تولید مســکن در طرح اقدام ملی 
و سایر طرح های مسکنی شود که برای همه این 

موارد، تمهیداتی وجود دارد.
عضو کابینه دولت دوازدهــم ادامه داد: در حال 
حاضر که بیشــتر مــردم و جامعه هــدف نمی 
توانند بدون تسهیالت و همچنین سایر الزامات 
واحدهــای مســکونی موردنیاز خــود را تهیه 
کنند باید دولت و دســتگاه های متولی از جمله 
وزارت راه و شهرسازی شــرایط خانه دار کردن 
اقشار هدف را فراهم کنند.اسالمی افزود: بحث 
تســهیالت بانکی با شــرایطی که اکنون وجود 
دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی 
نیاز برخی از دهک ها برای تامین مسکن هست. 



خریدار     زنجیره مشــکالت صنعت خودرو از افت 
کیفیت تا رشــد هزینه تمام شــده و قیمت و عرضه 
انحصاری گرفته تا تولید بر بســتر پلــت فرم های از 
قدیمی و فاقد قدرت رقابت پذیری در بازار های هدف 
صادراتی و حتی بازار داخلی همچنان پر بر جاست؛ اما 
کارشناسان دیدگاه های متفاوتی در مورد مشکالت 
ســاختاری صنعت خودرو و ســازوکارهای خروج از 

بحران دارند.
درحالی که برخی ضعف ســاختاری اقتصاد کشــور 
را منشأ این مشــکالت و ضعف صنعت خودرو و سایر 
بنگاه های صنعتی قلمــداد می کنند برخی دیگرش 
ر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دســتوری 
را منشأ مشــکالتی می دانند که عرضه چند نرخی و 
مفاســد ناشــی از آن پیامدهای بعــدی این دخالت 
محسوب می شود. به اعتقاد این طیف از کارشناسان 
دخالــت دولــت و قیمت گذاری دســتوری ســتاد 
تنظیم بازار یا شــورای رقابت منشأ اصلی رشد هزینه 
تمام شــده تولید و زیاده ی شرکت های خودروسازی 
است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب 
سهامدارانی پرداخت می شــود که مدیران دولتی بر 
صندلی مدیریت این شرکت ها منصوب شده اند. گره 
خوردن مشــکالت داخلی با تنگناهای خارجی ناشی 
از اعمال تحریم های اقتصادی و عدم تعامل با شرکای 
خارجی شــرایطی را رقم زده که صنایع خودروسازی 
کشــور حتی از برقراری ارتباط کاری و مالی مناسب 
با قطعه سازان داخلی نیز بازمانده اند. تغییر و تحوالت 
اخیر مدیریتی در صنعت خودرو موجب شده تا برخی 
این تحوالت را منشأ پوســت اندازی صنعت خودرو و 
اصالح مشــکالت ســاختاری تلقی کنند اما برخی 
دیگر به دیده تردید به این تغییر و تحوالت نگریســته 
و تأکید می کنند با این شــیوه عــزل و نصب مدیران 
خودروســاز نمی توان امیدی به توفیــق در واگذاری 
باقیمانده ســهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور 
تا پایان ســال آینده، توقف تولید خودروهای پرتیراژ 
بر بستر پلتفرم های قدیمی و خروجی صنعت خودرو 
از بن بست کنونی را داشــت. گفت وگوی عصرخودرو 
با فربــد زاوه، کارشــناس صنعت خــودرو در مورد 
وقایع اخیر و چشــم انداز تحوالت صنعــت خودرو را 

می خوانید.

 طی چند مــدت اخیر تحوالتــی درزمینه 
تولید و عرضه خودرو مانند توقف تولید برخی 
خودروها یا چشــم انداز مذاکرات سیاســی 
رخ داده اســت، به نظر شــما آیا می توان این 
تغییرات پیش درآمدی برای پوســت اندازی و 

اصالح ساختار این صنعت قلمداد کرد؟
تغییر و تحوالت سیاســی و اقتصــادی اخیر و اتفاقی 
که در مدیریت ایران خودرو رخ داده بیانگر آن اســت 
که گرچه دولت اعالم می کند که خواســتار واگذاری 
ســهام و خصوصی سازی ســهام دولتی شرکت های 
خودروســازی تا پایان ســال آینده بــرای افزایش 
بازدهی و بهره وری در این صنعت اســت، بیشــتر از 
یک ایده و حرف نبوده و به نظر نمی رسد شکل گیری 
چنین اتفاقی در صنعت خودرو را شاهد باشیم. حتی 
درصورتی کــه چنین اتفاقی در پیش باشــد شــکل 
چندان شــفافی نخواهد داشــت یعنی این که حتی 
درصورتی که سهام خودروســازان واگذار شود نیز، به 
نظر نمی رسد به شکل رقابتی و شــفاف انجام شود و 
برآیند این خصوصی ســازی احتمالی کــه در قالب 
برخی مذاکــرات و چانه زنی ها صــورت می گیرد نیز 
به گونه ای خواهد بود که مشــکالت کنونی واگذاری 
سهام خودروســازان و ســایر شــرکت های دولتی 
درزمینه سیاســت گذاری و مدیریت ایــن بنگاه ها 
را شــاهد خواهیم بود. با این روند به نظر می رسد که 

علی رغم این تغییر و تحوالت صنعــت خودرو ایران 
در کوتاه مدت شــاهد تحول چندان مثبت و روشنی 
نخواهد بود. از ســوی دیگر به نظر می رسد مذاکرات 
و معادالت سیاســی نیز همانند برجــام قادر نخواهد 
بود تا به رفع مشــکالت صنعت خــودرو به خصوص 
ایران خودرو و ســایپا کمک کرده و تحول مثبتی در 
این صنعت ایجاد کنــد. چراکــه در دوره برجام نیز 
باوجود مونتاژ چند هزار خودرو نسبتاً جدید در ایران، 
شــرکت های خودروســازی همچنان خودروهای 
قدیمی را تولیــد و عرضه می کردنــد. درصورتی که 
آمریکا از برجام خارج نمی شد نیز این روند همچنان 
ادامه پیدا می کرد با توجه به اتفاقات پسا برجام شاهد 
تحــول عظیمی در صنعــت خودرو نبودیــم. زمانی 
می توان انتظار تحــول بزرگ در صنعــت خودرو را 
داشــت که پیش این آن اتفاقاتی در حــوزه اقتصاد و 
صنعت کشــور افتاده و دولت بپذیرد که در حوزه بازار 
تنها یک سیاست گذار و رگوالتور و استراتژیست و به 
یک مجری است. تا زمانی که دولت این الزام را نه تنها 
نپذیرفته بلکه سمت وســوی حرکت آن معکوس این 
جهت گیری است، شــرایط صنعت خودرو به مراتب 

بدتر نیز خواهد شد.

 اما برخی اتفاقات اخیــر در صنعت خودرو 
را ســیگنال مثبتی برای خروج دولت از این 
صنعت و حرکت به ســمت رقابتی شدن این 

صنعت قلمداد می کنند، نظر شما چیست؟
کاماًل با این موضوع مخالف هســتم چراکه اگر چنین 
رویکردی بر اصالح صنعت خــودرو از طریق برخورد 
با مفاســد و تغییــر جهت گیری ها وجود داشــت، 
معاون وزیر صمت جایگزین مدیرعامل ایران خودرو 
نمی شــد. اتفاقی کــه در ایران خودرو بــا برکناری 
مدیرعامل این شــرکت و قرار دادن مدیری از داخل 
این وزارتخانه بر رأس هرم هیأت مدیره این شــرکت 
افتاده اســت از مدت ها پیــش در صنعــت خودرو 
بی ســابقه بوده اســت. بدان معنا کــه گرچه حضور 
مدیران وزارت صنعت در هیأت مدیره شــرکت های 
خودروسازی توســط وزیر ســابق صنعت، معدن و 
تجارت )محمدرضــا نعمت زاده( رایج شــده بود اما 
از حدود ۳۰ ســال پیش فردی که پســت معاونت یا 
مدیرکلی وزارت صنعت را داشــت مستقیماً به سمت 
مدیرعاملــی شــرکت های خودروســازی منصوب 
نمی شد. این شــیوه انتصاب بیانگر حرکت دولت در 
خالف جهت خصوصی سازی واقعی و پویایی صنعت 
خودرو است. بعید است که خروجی این شیوه انتصاب 
دولتــی و قرار دادن معــاون وزیر صنعت در ســمت 
مدیرعاملی بزرگ ترین شرکت خودروسازی کشور، 
حداقل تا پایان دولــت دوازدهم خروجی برای اصالح 

وضعیت صنعت خودرو را به دنبال نخواهد داشت.

 امــا بخشــی از تغییــرات مدیریتــی 
خودروســازان مربــوط بــه نحــوه عرضه 
خودروهای پیش فروش شــده به مشتریان 
است، به نظر شما منشــأ اصلی این مشکالت 

چیست؟

درزمینــه اتفاقات یک ســال و نیم اخیــر در صنعت 
خــودرو، مشــکالت ســاختاری یا عرضــه خودرو 
ســهم چندانی در بروز این حوادث نداشــته اســت. 
اتفاقی که افتاده آن بوده که دولت به خودروســازان 
دستور داده اســت تا با تثبیت قیمت ها محتمل زیان 
سنگین شوند از سوی دیگر حاضر نیست تا این زیان 
را تقبل یا جبران کند و خواســتار تقبل این هزینه و 
مقابله با تورم از جیب ســهامداران این شــرکت های 
خودروســازی است. درواقع بر اســاس آنچه تاکنون 
اعالم شــده، مدیران خودروســازان به دلیل حمایت 
از حقوق ســهامداران و این که تــالش کرده اند جلو 
زیان شــرکت را بگیرند شــغل خود را دست داده اند. 
حال اگر مشــکالتی درزمینه فســاد این مدیران یا 
تأمین قطعات و ... وجود داشــته که هنوز اعالم نشده، 
مشخص نیست و ســخنگوی قوه قضائیه نیز از ادامه 
تحقیق در این مورد این پرونده ها خبر داده است. اگر 
مبنای این تغییر و تحــوالت مدیریتی همان چیزی 
باشد که سخنگوی دولت از آن یاد و تأکید کرد که این 
برکناری به دلیل افزایش قیمت خودرو بوده است، به 
معنای اصرار بر زیاده ی ایران خودرو و سایپا و تحمیل 

این زیان به سهامداران است.

 اگر مشکل از قیمت گذاری باالی خودروهای 
داخلی باوجود نظارت ستاد تنظیم بازار بوده، 
آیا بهتر نبود تا همانند گذشــته شورای رقابت 
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را تعین کند؟

توجه کنید که مشکل از فرآیند قیمت گذاری خودرو 
و نه این است که چه فرد یا دستگاهی قیمت خودرو را 
تعیین می کند. معموالً در برداشت ها دچار این اشتباه 
می شویم که اگر شخص مجری قانون را عوض کنیم، 
ظاهر یا انشای مدیر جدید در نحوه اجرای قانون مؤثر 
خواهد بود این در حالی اســت که این گونه نیســت. 
قیمت گذاری دستوری آفتی اســت که از دولت نهم 
و دهم گریبان اقتصاد کشــور را گرفتــه و راه گزیری 
از آن نیست مقصر اصلی شــرایط کنونی بازار خودرو، 
نحوه رصد و نظــارت بازار انحصاری خودرو توســط 
شــورای رقابت اســت. اصوالً اگر خــودرو دونرخی 
نمی شد، شاهد شکل گیری این همه مفاسد در عرضه 
خودرو و ضرر و زیان شــرکت های خودروســازی را 
شاهد نبودیم. مقصر اصلی شــکل گیری این شرایط 
قیمت گــذاری و مدیریت دســتوری بازارها ازجمله 
بازار خودرو اســت که پیامدهای بعــدی را به دنبال 

داشته است.

 با این شــرایط حتی درصورتی که معتقد به 
اقتصاد آزاد و کشــف قیمت خودروبر مبنای 
نظــام عرضه و تقاضا باشــیم، نیــز به دلیل 
مشکالت تأمین قطعه و تولید و عرضه خودرو و 
ممنوعیت واردات، نمی توان انتظار ساماندهی 
بازار با رشد عرضه و پاســخگویی به تقاضای 

کاذب را داشت، نظر شما چیست؟
راهکار حل این مشــکل باز کردن فضای تولید است 
این کــه بخواهیم با پیــش فرضی غلط، بســتن فضا 
و ایجــاد انحصار نســخه ای را برای صنعــت خودرو 
بپیچیم، کارآمــد نخواهد بود. واقعیت آن اســت که 
اتفاقی که در صنعت خودرو افتاده ناشــی از مشــکل 
در تدوین و اجرای راهبرد و استراتژی صنعت خودرو 
است به فرض آن که مشــکل صنعت خودرو ناشی از 
انحصار باشد باید به سمت حل مشکل انحصار صنعت 
خودرو و نه تکیه بــر قیمت گذاری خــودرو حرکت 
کنیم. وظیفه ذاتی شــورای رقابت برخورد با انحصار 
در صنعت خــودرو و نه قیمت گذاری خودرو اســت. 
هیچ قانونی به شــورای رقابت وظیفه قانون گذاری یا 

قیمت گذاری خودرو را نداده است. 

در گفت وگو با فربد زاوه مطرح شد

و فشار قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودر
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طبق اعالم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، 
تعداد ۹۶ هزار دســتگاه خودروی ناقص در کف 
کارخانه، اکنون به ۲۵ هزار دســتگاه رســیده  
است. وی ابراز امیدواری کرد که طی هفته های 

آینده این رقم به کمتر از ۲۰ هزار دستگاه برسد.
ســید جواد ســلیمانی در دومین میز تخصصی 
تعمیق ســاخت داخل در صنعت خودرو اظهار 
کرد: موضوع اصلی خودکفایی و ســاخت داخل 
قطعات خودرو به میزانی است که بتوانیم منابع 
ارزی کشور را حفظ کنیم. عالوه براین سیاست 
دوم این اســت که از حالت تک منبعی در تامین 
قطعات خارج شــده و برای هر قطعه چند منبع 
داشته باشــیم تا در شرایط ســخت به مشکل 

برنخوریم.
وی اعالم کرد: در میز اول تعمیق ساخت داخل 
قطعات خودرو، ۲۰ قطعه داخلی ســاز شد و در 

میز دوم ۲۴ قطعه برای این مهم داریم.
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا در رابطه 
با برنامه کاهش ارزبری بــرای تولید پراید گفت: 
در حال حاضــر در تولید پرایــد از ۱۷۷۰ یورو 
بــه  ۱۴۰۰ یورو کاهــش ارزبری رســیده ایم و 
برنامه ریزی کردیم که تا پایان ســال به کاهش 

ارزبری به زیر ۱۰۰۰ یورو نیز برسیم.
سلیمانی خاطرنشــان کرد: در چهار ماه گذشته 
تعــداد خودروهای ناقــص خوابیــده در کف 
پارکینگ هــا از ۹۶ هزار دســتگاه بــه ۲۵ هزار 
خودرو رسیده اســت. امیدوار هستیم که تا طی 
چنــد هفته آتی این رقــم به کمتــر از ۲۰ هزار 

دستگاه نیز برسد.

آخرین جزئیات از جایگزین 
پراید

دبیر انجمن خودروســازان گفت: قراردادهای 
الزم با قطعه سازان بسته شده و پروسه مرتبط با 

پلتفرم جدید سایپا در مراحل نهایی است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان 
ایران در خصوص جایگزین پراید گفت: ســایپا 
در حــال کار کــردن روی یک پلتفرم اســت و 
جایگزین پراید قرار اســت سال ۹۹ عرضه شود. 
در بازدیدی که از مرکز تحقیقات این خودروساز 
داشتم مشاهده کردم که ســایپا روی پلتفرمی 
کار می کند که در مراحل نهایی قرار دارد ضمن 
این که قراردادها نیز با قطعه ســازان بسته شده 

است.
قیمت خودرویــی که جایگزیــن پراید خواهد 
شــد قطعا از نمونه فعلی گران تر اســت اما رقم 
آن هنوز مشخص نیســت. مردم از خودروهایی 
مانند پراید و پژو ۴۰۵ خســته شــده اند و باید 
خودروهای جدید با تکنولوژی جدید جایگزین 
این محصوالت شوند. عالوه بر این امکان اجرای 
اســتانداردهای جدید ۸۵ گانه به صورت کامل 
روی این دو خودرو وجود نــدارد.وی ادامه داد: 
وزاتخانه به شــدت سیاســت داخلی سازی در 
صنعت خودرو را در پیش گرفته و می توان گفت 
به طور متوســط روی کلیه خودروها ۷۵ درصد 
داخلی ســازی داشــتیم. باید ایــن میزان طی 
۲ سال به ۸۰ درصد داخلی ســازی برسد و این 
قضیه مربوط به همان سیاست جدید وزارتخانه 
است. در مورد میزان داخلی ســازی پراید باید 
به مقدار ارزبری اشــاره کرد و هر دستگاه از این 
خودرو تقریبا هزار دالر ارزبری برای قطعه سازان 
دارد. میزان آن برای کارخانــه تولید نیز حدود 
۵۰۰ دالر است و به طور کلی تولید یک دستگاه 

پراید ۱۵۰۰ دالر ارزبری دارد.
دبیر انجمن خودروســازان در پایان اظهار کرد: 
اگر به دو سال گذشــته بازگردیم، کلیه اقالم در 
زمینه گران شــدن قطعا بیشــتر از خودرو بوده 
است. صنعت خودرو در تالش است تا با افزایش 
تولیــد و کاهش هزینه هــا، افزایــش قیمت را 
نداشته باشــد. اما زمانی که قیمت آلومینیوم ۴ 
برابر یا فوالد ۳ برابر می شود نمی توان کاری کرد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

نوسان بازار ارز محدود است

قیمت دالر چقدر برای کاهش جا دارد؟
خریدار   معاون اســبق وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی گفــت: روند فعلــی حاکم بر بــازار ارز تداوم 
خواهد داشت و پیش بینی ها نشــان می دهد قیمت 
دالر حتی امکان کاهــش بیش از این میــزان را نیز 
داراســت. حیدر مستخدمین حســینی با اعالم این 
مطلب در  گفتگو با خبرآنالین افزود: بررسی ها نشان 
می دهد دالر امکان قرار گرفتــن در کانال ۱۰ تا ۱۱ 
هزار تومان را دارد چرا که مدیریت بازار ارز بر کاهش 
تقاضا و همچنین مهار خرید و فروش غیر ضروری در 

این بازار داللت دارد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: دلیل این مهم نیز 
اوال در این است که دولت بخشــی از کاالهایی که بنا 
بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شــود را از این ارز محروم 

کرد مانند کاغذ، چای و کره، در عین حال بناســت در 
نیمه دوم سال نیز بخشــی دیگر از این لیست حذف 

شوند و ارز نیمایی برای آن ها تهیه شود.
او افزود: همچنین دولت حساســیت باالیی در قبال 
واردات به کشور نشــان می دهد و صادرکنندگان نیز 
باالخره با همکاری قوه قضاییه موظف شدند ارز خود 
را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانند.به گفته وی 
برگزاری انتخابات در پایان ســال نیــز عامل موثری 

برای حفظ آرامش بازار در ایران است.
مستخدمین حسینی در پاسخ به ســوالی در رابطه با 
دالیل تقویت ارزش ریــال نیز گفت: این مالک خوبی 
نیســت که نرخ دالر را در باالترین سطح خود در نظر 

بگیریم و بگوییم پول ملی ۴۰ درصد تقویت شد. 

 احتمال وقوع شوک ارزی 
چقدر است؟

اگر قرار باشد، قیمت بر اساس الگوی مهرماهی 
حرکت کند، باید در روزهای آتی شاهد افزایش 

کمی میزان خریدها باشیم.
 بــا این حــال، اگر قــرار بر شکســت محدوده 
حمایتی ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومانی باشــد، دالر به 
سوی کف اوایل شــهریورماه یعنی مرز ۱۱ هزار 

تومانی حرکت خواهد کرد.
 دالر در تمام طول مهرماه در دامنه محدود ۲۰۰ 

تومانی تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است.
 نوســانات دالر در روز چهاردهــم مهرماه نیز از 
این قاعده مســتثنی نشــد و این ارز در یک روز 

کاهشی به سمت کف بازه پاییز ۹۸ حرکت کرد.

 معرفی ۲۵سایت متخلف
وشی بلیت اربعین  در حوزه گرانفر

معاون وزیر صنعت، از معرفی ۲۵ سایت متخلف 
در حوزه گرانفروشی بلیت هواپیما در ایام منتهی 
به اربعین خبر داد و گفت: مــردم نرخ های باالتر 
از ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان برای بلیت هواپیما 
را گزارش کنند.عباس تابش در پاسخ به پرسش 
مهر مبنی بر اینکه برخی آژانس های مســافرتی 
قیمت بلیت هواپیما به مقصد عراق را به مناسبت 
اربعین تا ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم افزایش 
داده اند، گفــت: قیمت رفت و برگشــت بلیت 
هواپیما برای هر نفــر در عزیمت به عراق در ایام 
اربعین، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و این 

نرخ مصوبی است که دولت تعیین کرده است.


