
خبری از »مشاغل سبز« نیست

سنگ اندازی بانک ها 
در تامین مالی خرد

بیشترین اثر تحریمی ترامپ در بخش صنعت خودرو 
دیده می شــود. با توجه به نیازهای تکنولوژیک این 
صنعت با جهان خارج، اساســاً تصور اینکه می توان 
بدون اتکا به ســرمایه های خارجی و دانش روز فنی 
جهان، چرخ های صنعــت خودرو را بــه حرکت در 

آورد؛ غیر ممکن است.
 البته ایــن چرخ ها می تواند حرکــت می کند اما این 
حرکت، حرکتی مســتمر، پایا و متناسب با تحوالت 
نوین جهانی نخواهــد بود. وضعیت امــروز صنعت 
خودرو گویای خیلی از مسائل اســت. تولیدات این 
مجموعه بــزرگ صنعتــی تقریباً به نصف رســیده 
اســت. در گزارش ســال ۹۷ وزارت صنعت معدن؛ 

کل مجموعه تولیدات سه شــرکت بزرگ خودرویی 
از افت ۳۹ درصدی نســبت به مدت مشــابه پارسال 
حکایت داشــت. در همین ســال جاری هم با توجه 
به شدت یافتن تحریم ها و مشــکالت در حوزه ارز و 

مساله قطعه سازان، انتظار افت بیشتری نیز می رود.
برآیند ایــن مــوارد گویای این اســت کــه صنعت 
خودروســازی در کشــور با بحران خالقیت، ابتکار و 
نوآوری مواجه اســت و نه تنها توان رقابت در صحنه 
صنعتی جهانی را ندارد بلکه در همین داخل هم، قادر 
به کسب رضایت مشتری نیست. از این جهت می توان 

در سه مورد مشکالت کنونی ایران خودرو را بر شمرد.
۱- عقــب ماندگــی تکنولــوژی: در حالــی کــه 
خودروســازی های دنیا هر ۶ ماه یک مدل جدید به 
بازار عرضه می کنند تا سلیقه و رضایت مشتریان اش 
را جذب کنند؛ خودروسازان ایرانی بیش از ۱۰ سال از 
پلتفرم و طراحی مدل خودروسازی دنیا عقب است و 
برای همین عموم مردم در صورت دارا بودن امکانات 

مادی به دنبال خرید خودروهای خارجی هستند.
۲- هزینه تمام شده ســاخت خودرو در ایران بسیار 
باالســت دلیل اش هم روشن اســت. تراکم نیرو در 
واحدهای تولیدی و بهره وری بســیار پایین اســت. 
هنوز ما در ایران یاد نگرفتیم کــه زمانی می توان در 
یک صنعت موفق شد که هزینه تمام شده آن صنعت 
در رقابت با ســایر کشورها پایین باشــد. هیچ وقت 
دنبال این نرفتیم که با چه مکانیســمی هزینه های 
اضافی را حذف کنیم و از این جهــت تولید خودرو و 

سایر محصوالت صنعتی را اقتصادی کنیم.
۳- بی ثباتی نرخ ارز: این بــی ثباتی هر چند در ظاهر 
امر به نفع تولید کنندگان خودرو باشــد و قیمت ها را 
باال ببرند اما در بلندمدت بــه ضرر مصرف کنندگان 
اســت و باعث افزایــش هزینه ها و مواد اولیه شــان 

می شود.
با عطف به این چالش ها بایســتی در نگاه اول به فکر 
مدیریت هزینــه در صنایع داخلی مان باشــیم و تا 

جایی که امکان دارد از ایجاد هزینه های غیرضروری 
جلوگیری کنیم. در مرحله بعدی بایســتی به سمت 
رقابت پذیری در فضای اقتصــاد جهانی و یا حداقل 
در ســطح منطقه ای حرکت کنیــم. رقابت و حضور 
در مقیاس جهانــی، مــا را از آنچه کــه در بیرون از 
مرزهایمان می گذرد؛ آگاه می کنــد و باعث ابتکار و 
خالقیت برای عقب نماندن از همتایان خارجی مان 

می شود.
راهکار نهایی برای عبــور از وضعیت کنونی در جذب 
توامان سرمایه گذاری و دانش فنی است. اتفاقی که 
در بیشتر کشورهای شرق آسیا به خصوص در چین 
افتاده اســت. دولتمردان چینی صرفاً به فکر جذب 
ســرمایه گذاری های خارجی نیفتادند بلکه در کنار 
جذب برندهای جهانی به فکــر یادگیری دانش فنی 
و طراحی ســاخت خودرو و ســایر صنایــع رفتند و 
نتیجه باعث شده که چین امروز پیشگام در صنعت و 

اقتصاد جهانی باشد.
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مسکـن یکمی ها 
کجا می توانند 

خانه بخرند؟
بررسی روش های تامین مالی در صنعت قطعه

 یارانه بنزین به
 قطعه سازان می رسد؟

خطرکسری بودجه درفقدان درآمدهای پایدار

فرصت های از دست رفته دولت
صفحه 2

صفحه3

صفحه 6

صفحه 7

وزیر نفت پیش از آغاز نشست اوپک:

از حق ملت ایران نمی گذرم
صفحه 4

سرمقاله

شــنبه      16آذر 1398     ســال چهــارم    شــماره 432     8 صفحــه     2000 تومــان

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

جالل میرزایی
نماینده مــردم ایــالم در مجلس 

شورای اسالمی

وسازی وز صنعت خودر رقابت پذیری؛ نیاز امر



 خطرکسری بودجه درفقدان درآمدهای پایدار

فرصت های از دست رفته دولت
سمیه رسولی    دولت دوازدهم همواره از کلیدواژه 
جنگ اقتصادی استفاده کرده، اما نتوانسته سیاست های 
درآمدی خود را متناسب با شرایط خاص کشور مورد 

بازنگری قرار دهد.
مطابق با قانون، هر ساله ۱۵ آذر ماه دولت مکلف است 
الیحه بودجه سال آینده را جهت پیش بینی مصارف و 
منابع، برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس 
تقدیم کند که البته امســال بــا دو روز تاخیر الیحه 
بودجه روز یکشــنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس ارســال 

خواهد شد.
آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال 
آینده حائر اهمیت است، مســاله تامین منابع پایدار 
درآمــدی دولت با توجــه به کاهش صــادرات نفت  
اســت. آنگونه که رئیس جمهوری اخیرا عنوان کرده 
بود نهایت درآمد کســب شده از ســوی سازمان امور 
مالیاتی در ســال آینده می تواند به ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان برســد در حالی که برای اداره کشور به عددی 

باالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گفته نوبخت، درآمد در نظر گرفته شــده از محل 
فــروش نفت بــرای ســال ۹۹ چیزی حــدود ۱۰ تا 
۱۲ میلیارد دالر خواهــد بود. البتــه در مورد میزان 
درآمدهای نفتی هنوز جمع بندی نهایی انجام نشده 
و منوط به تصمیم شــورای  عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا است.
از ســویی دیگر نیز، در مورد واردات کاالهای اساسی، 
آنطور که نوبخت تاکید کرده سیاســت تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساســی برای سال 

۹۹ ادامه خواهد داشت.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت و 
گو با مهر در مورد ضعف هــای دولت در تنظیم الیحه 

بودجه ۹۹، اظهار داشــت: ســال آینده هدف دولت 
بســتن بودجه بدون نفت اســت البته دولت ناگزیر 
به اجرای این سیاســت اســت؛ جهت گیری دولت 
اختصاص درآمدهای نفت به طرح های عمرانی است 
زیرا برآوردهــا حکایت از آن دارد کــه زیر ۵۰۰ هزار 

بشکه نفت در سال بعد صادر خواهد شد.
وی با اشــاره به پیش بینی درآمد ۱۰ تــا ۱۲ میلیارد 
دالری بــرای صادرات نفت، افــزود: دولت ۵۰۰ هزار 
بشکه با نرخ بشــکه ای ۶۰ دالر برای ســال آینده در 
نظر گرفته که مجموع این عدد همان ۱۲ میلیاد دالر 

می شود.
شقاقی شهری به درآمدهای حاصل از مالیات و اوراق 
مالی اشــاره کرد و گفت: دولت به احتمال زیاد برای 
درآمد مالیاتی ۱۶۰ هــزار میلیارد تومان و برای چاپ 
اوراق مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی 

کرده است. 
وی با بیان اینکــه دولت بودجه ســال آینده را باالی 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بست، افزود: مجموع 
درآمد مالیاتی، اوراق مالی، واگــذاری دارایی ها و بنگاه ها 
و ســایر جز منابع دولت محسوب می شــود این در 
حالیســت که مجموع این اعداد ۱۵۰ هــزار میلیارد 
تومان با مصــارف دولت فاصلــه دارد. یعنی دولت با 
یک کسری بزرگ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
مواجه خواهد شد که باید مشخص کند از کدام منبع 

می خواهد این کسری را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می تواند به 
سمت مواردی همچون دستکاری نرخ سایر حامل های 
انرژی، مولدســازی دارایی های دولــت و یا افزایش 
انتشــار اوراق مالی برود و یا اینکه هزینه های جاری 
را تا ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؛ در حالیکه 

می خواهد حقــوق کارکنان را تــا ۱۵ درصد افزایش 
دهد و احتماال حقوق کارگران ۲۰ درصد رشد خواهد 
کرد از سویی دیگر نیز شــاهد تشدید نیازمندی های 
صندوق های بازنشستگی نســبت به امسال خواهیم 
بود. در واقع هر طور که حســاب می شــود دولت 
نمی تواند با کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه 

را تنظیم کند.

فرصت های از دست رفته دولت
وی با بیان اینکه هنوز مشــخص نیست دولت چگونه 
می خواهد کســری را پوشــش دهد و ممکن اســت 
بخشی را از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین 
کنند، تصریح کرد: متاسفانه دولت فرصت های پیش 

روی خود را برای تامین منابع درآمدی از دست داد.
شــقاقی شــهری افزود: دولت فرصت هایی همچون 
اصالح نظام مالیاتی، مولدســازی دارایی های دولت، 
بهبود وضعیت صندوق های بازنشســتگی و اصالح 
ساختارهای اداری را از دست داد در حالیکه می توانست 

از این محل درآمدزایی خوبی داشته باشد.

دولت می توانست 2۵0 تا 300 هزار میلیارد 
تومان مالیات کسب کند

این کارشــناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال دولت 
از محل گســترش پایه های جدیــد مالیاتی، اصالح 
فرایندها و ســاختارهای مالیات ستانی و کاهش فرار 
مالیاتی می توانســت بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد کسب کند.وی ادامه داد: البته با توجه به 
اتفاقاتی که محور افزایش نــرخ بنزین رخ داد، فکر 
نمی کنم سال آینده دولت در مورد سایر حامل های 

انرژی ریسک مجدد کند. 

کالن

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر در حال 
مذاکره با طرف روسی برای طی کردن 
مراحل قانونی دریافت پنــج میلیارد 
دالر وام برای انجــام پروژه های ایران 
هســتیم.رضا اردکانیان در حاشــیه 
اجالس شورای حکام مرکز منطقه ای 
مدیریت آب شــهری با بیان اینکه باید 
مراحل قانونــی برای اخــذ این مبلغ 
طی شــود تــا بتــوان آن را تبدیل به 

قــرارداد کرد، گفــت:  در 
ارتباط با موضوع انرژی در 
خصوص احــداث نیروگاه 
۱۴۰۰ مگاواتی ســیریک 
در هرمزگان، مدرن کردن، 
بازتوانی و توســعه نیروگاه 
رامیــن اهــواز و همچنین 

احداث نیروگاه برق آبی گتوند اولیا در 
خوزستان بحث شــده است.وی ادامه 

داد:  عالوه بر ایــن در حوزه 
ریلــی نیز برقی کــردن راه 
آهن اینچه برون –گرمسار 
و احــداث راه آهن زاهدان-

بیرجند مــورد مذاکره قرار 
گرفته و آخریــن پروژه نیز 
مشارکت در احداث بیش از 
یک هزار واگن مترو مد نظر قرار گرفته 
است که در آینده می توان در مورد این 

پروژه ها اظهــار نظــر کرد.اردکانیان 
در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
خود در خصوص اجــالس امروز گفت: 
امروز اجالس شــورای حکام منطقه ای 
مدیریت آب شــهری بود که ســال ها 
پیش که بنده معاون وزیر بودم تأسیس 
شــد و دوره جدید فعالیت آن با حضور 
۱۶ کشور و هشت سازمان منطقه ای و 
بین المللی در تهران شکل گرفته است.

و نیر

وسیه به ایران آخرین خبرها از وام ۵ میلیارد دالری ر
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 بانک اطالعات تعاونی ها 

تشکیل می شود
مدیرکل توســعه تعاون وزارت تعــاون ضمن 
تشریح مزیت های ســامانه جامع بخش تعاون 
اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از این سامانه، 
بســتر ســرمایه گذاری های مردمی در بخش 
تعاون و فراهم شدن بانک اطالعات تعاونی ها به 

وجود آید.
ســید معین هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، به 
تشریح مزیتهای ســامانه جامع هوشمند بخش 
تعاون پرداخت و گفت: سامانه جامع و هوشمند 
بخش تعاون یک نمونه از اســتفاده از دانش روز 
در مسیر اعتالی سرمایه اجتماعی بخش تعاون 
است و به گونه ای طراحی شده که از طریق بستر

IT، مدیران، بازرســان و اعضای تمام تعاونی ها 
بتوانند به صورت رایــگان از آخرین تصمیمات 
و وضعیت سرکت تعاونی خود اطالع پیدا کنند 
و در بحث عملکرد و رتبه بندی آنها مشــارکت 

داشته باشند.
وی اطــالع از آخریــن وضعیت ســهام افراد و 
اخطارهای قانونی تعاونــی را از دیگر امتیازات 
این ســامانه برشــمرد و بر ضرورت بهره مندی 

آموزش های مورد نیاز مجازی تاکید کرد.
هاشمی ادامه داد: سامانه جامع هوشمند تعاون 
فرصتی را فراهــم می کند که بانــک اطالعاتی 
بخــش تعاونی به وجــود آید و تصمیم ســازی 
و سیاســت گذاری در کشــور با دقت بیشتری 
صورت گیــرد. این ســامانه که بر مبنــای ارائه 
خدمات الکترونیک به ذی نفعان بخش طراحی 
شده با اخذ اســتعالمات در قالب سرویس های 
الکترونیک امــکان ارائه خدمات بــه تعاونی ها 
بدون نیاز به مراجعه به دســتگاه های دولتی را 

فراهم می کند.
وی دربــاره امکانــات پیش بینی شــده در این 
ســامانه گفت:  در این ســامانه فرایند رسیدگی 
به شــکایات بــه طــور خدمــات الکترونیکی 
پیش بینی شــده و اطالع از ابالغ اخطاریه ها به 
شکل هوشــمند، ایجاد بانک اطالعات اعضای 
تعاونی ها و اتحادیه ها و برگزاری مجمع عمومی 

از جمله امکانات آن به شمار می رود.
مدیرکل توســعه تعاون وزارت تعــاون اظهار 
امیدواری کرد: بــا بهره گیری از این ســامانه 
گام اساســی در جهت شفاف ســازی و افزایش 
ســرمایه اجتماعی بخش تعاون برداشته شود 
و بــا جذب و جــذب اعتمــاد عمومی، بســتر 
سرمایه گذاری های مردمی در بخش تعاون به 

وجود آید.
هاشــمی در ادامــه با بیــان اینکه برای رشــد 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه نیازمند توســعه 
اقتصــاد در بخش مردمــی اقتصاد هســتیم، 
اظهار کرد: بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساســی 
در کنــار توجه بــه بخش دولتــی و خصوصی، 
بخش تعاون نیز مدنظر قرار گرفته اســت از این 
جهت تشکیل شــرکت های تعاونی که حمایت 
و برنامه ریزی هــای دولتــی را به همــراه دارد 
می تواند زمینه مناسبی برای ایجاد بستر تولید 

و اشتغال باشد.
وی تجمیع سرمایه های خرد و کوچک مردمی 
را از ویژگی های تشــکیل تعاونی ها برشمرد و 
گفت: ماهیت شــرکت های تعاونی به گونه ای 
اســت که ســرمایه افراد متعــدد در اختیار 
تعدادی از آنها کــه در حقیقت مدیران تعاونی 
هســتند قرار می گیرد و اگر شفاف ســازی و 
اطالع رسانی و مشارکت حداکثری ذی نفعان 
در اداره امــور تعاونی وجود نداشــته باشــد 
منافــع فــردی مدیران بــر منافــع ذینفعان 
برتری می یابد و موجــب انحراف و اختالف در 

تعاونی ها می شود.
سامانه جامع هوشمند بخش تعاون که به منظور 
شفاف ســازی در عملکرد و فعالیت های بخش 
تعاون از آبان ماه امسال آغاز به کار کرده اهداف 

نظارتی و حسابرسی را دنبال می کند. 



خبری از »مشاغل سبز« نیست

سنگ اندازی بانک ها در تامین مالی خرد
محمد جندقی   اشتغال زایی از طریق تامین مالی 
خرد در حالی یکی از سیاســت های مهــم دولت در 
توسعه بازار کار محسوب می شود که انتقادات زیادی 

در این زمینه به نظام بانکی وارد است.
در چند سال گذشته چند برنامه مکمل ذیل برنامه ها 
و سیاست های اشــتغالی کشور در دســتور کار قرار 
گرفت. یکی از طرح ها، ایجاد اشتغال از طریق تامین 
مالی خرد اســت که البته ظاهرا نظام بانکی را باید در 
اجرای این طــرح و تامین مالی برنامه های اشــتغال 
مورد نقد قرار داد. علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر 
سابق کار اخیرا در مراســم دوره بین المللی آموزشی 
مدیریت پروژه های اشــتغال روستایی و کاهش فقر« 
با انتقــاد از نظام بانکــی در تامین مالــی خرد گفت: 
»متأســفانه بانک های کالســیک ما تمایلی به رشد 
فراگیر ندارند و اصوالً عادت کرده اند پول ها و وام های 

۴۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلیاردی بدهند.«
ربیعی با بیــان اینکه »اگر ما نظــام تأمین مالی خرد 
را می آموختیــم و بــا ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیــون تومان 
می توانستیم اشتغالزایی کنیم، امروز حاشیه نشینی 
کمتری داشــتیم«، اظهار داشــت: »موضــوع نظام 
تأمین مالی خرد باید در شورای پول و اعتبار به عنوان 

یک رویکرد در دستور کار قرار گیرد.«
تأمین مالی خرد طرحی اســت که نه تنها »اعتبارات 
خرد« بلکه »گســترش تأمین مالی خــرد« را هدف 
خود قرار داده اســت. به عبارتی در طرح تأمین مالی 

خــرد، تأمین اعتبارات خــرد، تجهیــز پس اندازها، 
تسهیل دســتیابی به بیمه های خرد و از همه مهمتر 
ایجاد گروه های واسط بین بانک عامل و افراد متقاضی 
شــغل، از جمله چهار رکن اساســی آن به شمار 

می آیند.
بر اســاس آنچه که جزو اهداف این طرح پیش بینی 
شده در وهله نخست، توســعه و پایدارسازی کسب و 
کارهای کوچک در مناطق روستایی استان های هدف 
طرح، از طریق توانمندسازی افراد در قالب گروه های 
خودیار محلی را به دنبال دارد که این امر شــرایط را 
برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش پایداری کســب و 

کارهای مرتبط را فراهم می کند.
از دیگر اهداف برنامه اشــتغال از طریق اجرای طرح 
تامین مالی خرد، بستر سازی و حمایت از ایجاد ۱۵۰ 
هزار شــغل در قالب حدود ۷۵۰۰ گــروه خودیار از 
طریق طرح تامین مالی خرد اســت.بکارگیری بخش 
خصوصی بــه عنوان عامل اجرا برای توانمند ســازی 
هزار گروه خودیار طرح در اســتان های پایلوت، تهیه 
گزارش مطالعه میدانی نتایج طــرح، انجام مطالعات 
در راســتای تهیه بسته مشــاغل قابل اجرا در طرح، 
پرداخــت تســهیالت توســط بانک هــای عامل به 
گروه های خودیار تشکیل شــده و پیگیری تخصیص 
اعتبار و نظارت بر پرداخت تســهیالت به گروه های 
خودیار واجد شــرایط  از ســوی بانک در قالب برنامه 

طرح تامین مالی خرد در دستور کار قرار گرفته است.

 توسعه مشاغل سبز فقط در حد 
»بروزرسانی استاندارد«

اما یکی دیگر از طرح هایی که در ســال های گذشته 
بر روی آن تاکید شــد، موضوع ایجاد مشاغل سبز بر 
اساس بسته سیاستی - اجرایی توسعه اشتغال پایدار 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال بود.
برنامه تهیه و تدوین برنامه توســعه مشاغل سبز، در 
راستای اجرای راهبرد »توسعه کارآفرینی و مشاغل 
نو« به عنوان یکی از راهبردهای طرح شده در »بسته 
سیاستی – اجرایی توسعه اشــتغال پایدار« مصوب 
جلسه دبیرخانه شورای عالی اشتغال در اردیبهشت 
ماه سال ۹۲ با رویکرد استفاده از ظرفیت های خالقانه 
و نوین در توسعه اشتغال، در دســتور کار قرار گرفت 
و در همین راســتا تفاهم نامه همکاری بین سازمان 

محیط زیست و وزارت کار منعقد شد.
توجه به فعالیت ها و مشــاغل نو و ســازگار با محیط 
زیست، ایجاد و توســعه مشاغل ســبز، دستیابی به 
مدلی از رشد اقتصادی سبز برای نیل به توسعه پایدار 
و حفظ وصیانت از اشــتغال موجود و سبزســازی آن 
برخی از اهداف طرح تدوین برنامه توســعه مشاغل 

سبز بوده است.
هر چند یک طرف ماجرای مشــاغل ســبز، سازمان 
محیط زیست کشــور اســت، اما آنچه از روند اجرای 
این برنامه مخابره می شــود، چیزی جز به روز رسانی 

استانداردهای این نوع مشاغل نیست.

شعبه

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار اعالم کرد 
که طــی توافق انجام شــده، فرودگاه 
بین المللی چابهار تــا ۲۴ ماه آینده به 
بهره برداری می رسد.با حضور جمعی از 
مسئوالن از جمله وزیر راه و شهرسازی 
آئین افتتاح عملیــات اجرایی فرودگاه 

بین المللی چابهار برگزار شد.
در این مراســم عبدالرحیــم کردی، 
مدیرعامــل منطقــه آزاد چابهار در 
رابطه با مســائل فنــی و مالــی این 
فرودگاه توضیح داد: شــهر فرودگاهی 
چابهار در زمینی به مســاحت ۲۸۱۵ 
هکتار در ضلع شــمالی منطقه احداث 
می شــود که برآورد اولیــه هزینه آن 

۵۵۰ میلیارد تومان اســت 
که بــا منابع منطقــه آزاد 

چابهار انجام می شود.
وی گفــت با توافقــی که با 
قــرارگاه خاتــم در رابطه 
با ســاخت فــرودگاه انجام 
شده، قرار اســت تا ۲۴ ماه 

آینده )ســال۱۴۰۰( به بهره برداری 
برســد البته ما باید منابــع را در زمان 

تعیین شده تامین کنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در ادامه 
با اشــاره به جریان ســاخت فرودگاه 
چابهار توضیــح داد: طی ســال های 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود که فرودگاه چابهار 

برای بــاری دیگر به جریان 
افتــاد و در زمــان فرماندار 
وقــت و دبیر وقت توســعه 
ســتاد مکــران فــرودگاه 
چابهار برای بار ســوم کلید 
خورد.در سال ۱۳۹۵ مجوز 
و موافقــت اصولی فرودگاه 
صادر شــد اما برخــی موانــع وجود 
داشــت که فرآیند را به تاخیر انداخت 
تا اینکه در ســال ۱۳۹۷ فصل دیگری 
از ســاخت فرودگاه مکران باز شــد و 
توافقی در اســفند ســال گذشته بین 
دســتگاه های مربوطه از جمله منطقه 
آزاد چابهار و وزارت راه و شهرســازی 

شکل گرفت و از ابتدای امسال فرآیند 
کسب مجوزهای قانونی در دستور کار 
قرار گرفت. ســرانجام در مهر ماه سال 
جاری موافقت های اصولی با فرودگاه 
و اینکه مدیریت آن بــر عهده منطقه 
آزاد چابهار باشد با حمایت های وزارت 
راه و شهرسازی شــکل گرفت و بعد از 
انجام تشریفات الزم اکنون فرودگاه در 
مرحله ساخت قرار گرفته است.کردی 
با اشاره به ابعاد اهمیت ساخت فرودگاه 
چابهــار گفت: مســئله اول بــه ابعاد 
اجتماعی آن بر می گردد که برای مردم 
و گردشگران بسیار مهم بوده و همیشه 

درخواست فرودگاه را داشته اند.

منطقه آزاد

ودگاه بین المللی چابهار در سال ۱۴۰۰ بهره برداری از فر
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مدیریت تعاونی برای بانک 
توسعه تعاون

لوح تقدیر و تندیس ویژه هشــتمین جشنواره 
تعالی مدیریت تعاونی بــه رییس هیات مدیره و 

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اهدا شد.
هشــتمین جشــنواره تعالی مدیریت تعاونی با 
حضور مقامات ارشــد وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، بانک توســعه تعاون، ســازمانهای 
دولتی، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی و اعضای 
اتاق تعاون برگزار شد و لوح تقدیر و تندیس ویژه 
این جشنواره به حجت اله مهدیان رییس هیات 
مدیره و مدیر عامــل بانک توســعه تعاون اهدا 

گردید.
در ایــن همایش که با حضور ســورنا ســتاری 
معاون علمــی فناوری رییس جمهــور، محمد 
علی وکیلی عضو هیات رییســه مجلس شورای 
اســالمی، محمد کبیری معاون تعــاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، حجت اله مهدیان 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون، مهدی حســین نژاد مدیر عامل صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون، علی حســین 
شــهریور رییس خانه تعاونگران ایران و ماشاهلل 
عظیمی دبیر اتاق تعاون برگزار گردید، مدیران 
عامل تعدادی شــرکت های تعاونــی نیز ضمن 
بیان علــل موفقیــت بنگاه هــای تعاونی خود، 
راهکارها و پیشــنهادهای تخصصی مورد نظر را 
در حوزه توســعه بازار، تامین بهینه مواد اولیه و 

مهارت های مدیریت بیان نمودند.

تامین مالی تعهدی بنگاه های 
وری است اقتصادی، ضر

عضو هیات مدیره بانــک ملی ایران گفت: تامین 
مالی تعهــدی توســط بانک برای بنــگاه های 

اقتصادی از ضروریات است.
محمود شایان در همایش بررسی عملکرد هشت 
ماهه اداره امور شعب اســتان سمنان با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و ضرورت جداســازی بودجه کشــور 
فزود: کشــور با  ز درآمدهــای نفتــی، ا ا
تحریــم های ظالمانه تحمیلی رو به روســت 
و در چنیــن شــرایطی تالش برای اســتقالل 
اقتصادی کشور با ایجاد فرهنگ تبعیت از قانون 
در حوزه مالیاتی و مقاوم ســازی اقتصاد کشور 

الزامی است.
وی با بیان این که اقتصاد کشــور ما، بانک محور 
است، ادامه داد: کمک به ایجاد کسب و کارهای 
جدید و حفظ کســب و کارهای کنونی، گذر از 
بانکداری الکترونیک بــه بانکداری دیجیتال در 
راســتای کاهش هزینه ها و نیز افزایش سرعت 
ارائــه و دریافــت خدمــات در روزگار کنونی 

اجتناب ناپذیر است.
به گفته وی، کارکنان متعهــد و متعصب بانک 
ملی ایران با جذب منابع ارزان قیمت، پرداخت 
تســهیالت خرید دین، صدور ضمانت نامه ها و 
تعیین تکلیف امالک تملیکی، گام های موثری 

در تامین مالی واحدهای تولیدی بر داشته اند.
عضو هیات مدیــره بانک ملی ایران با اشــاره به 
تاکیدات بانک مرکزی و مراجــع قانونی بر لزوم 
بســیج همه کارکنان در اجرای طرح اســتفاده 
از رمز دوم پویا، معرفی هر چه بیشــتر امکانات 
بانک در این زمینه را خواستار شد.مدیر محترم 
امور شعب منطقه دو کشــور نیز در این همایش 
با اشــاره به پتانســیل های موجود در اســتان 
ســمنان، تالش بیش از پیش برای جذب منابع 
ارزان قیمت را به منظور حمایــت از واحدهای 
تولیدی و صنعتی خواستار شد.فرهاد معقول با 
تاکید بر ضرورت درک صحیح شرایط اقتصادی 
کشــور، همچنین بر لزوم رصد دقیق عملکرد و 
صورتهای مالی در راســتای ســودآوری با ارائه 

خدمات شایسته به مشتریان تاکید کرد.



وزیر نفت پیش از آغاز نشست اوپک:

از حق ملت ایران نمی گذرم
خریدار    وزیر نفت بــا بیان اینکه اگــر تحریم ها 
برداشته شود، من هیچ محدودیتی را برای تولید ایران 
نخواهم پذیرفت و در باالترین حد ظرفیت ایران تولید 
خواهم کرد، گفت:  این موضوعی است که حق ملت و 

مردم ماست و بر آن اصرار دارم و از آن نمی گذرم.
بیژن زنگنه پیش از آغاز نشست ۱۷۷ اوپک در جمع 
خبرنــگاران درباره اینکه آیا کاهــش احتمالی تولید 
نفت از ســوی اعضای این ســازمان و هم پیمانانش 
در حالی که برخی کشــورها به تعهداتشــان پایبند 
نیســتند، اقدام خوبی برای جلوگیری از اشباع بازار 
نفت در ماه های نخست ســال آینده است، گفت: به 
نظرم طبیعی اســت اعضای اوپک در این شــرایط بر 
مراعات بیشــتر تاکید می کننــد، به خصوص آنهایی 
که فاصله شان با پایبندی شــان زیاد است. اگر همین 

میزان پایبندی رعایت شود، خوب است.
زنگنه درباره اینکــه آیا همین میــزان کاهش تولید 
کافی است، پاسخ داد:  کافی نیست، اما الزم است. بقیه 
آن بستگی به تفاهم با غیراوپک دارد، اما من به عنوان 
ایران از هر تصمیمی مبنی بر کاهش تولید که بر ســر 
آن اجماع وجود داشته باشد، حمایت می کنم و هیچ 

مشکلی با آن ندارم.
وزیر نفــت به نامــه دیروز خــود به مانوئــل کودو، 
رئیس دوره ای اوپک اشــاره کرد و گفت: بنده دیروز 
در این نامه از ایشــان خواســتم این موضــوع را که 
ایــران هم اکنون به دلیل شــرایط خــاص و کاهش 
غیرداوطلبانه تحــت فشــارهای غیرقانونی آمریکا 
اســت به اعضا منعکس کند، البته ایران تنها نیست و 
کشورهای دیگر هم هستند که از سهمیه تاریخ خود 
و آخرین ســهمیه مصوب اوپک خیلــی کمتر تولید 
می کنند. به همین دلیل یک عده کشورهای دیگر از 

این فرصت استفاده و بیشتر تولید می کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه اگر تحریم ها برداشته شود، من 
هیچ محدودیتی را برای تولید ایران نخواهم پذیرفت 
و در باالتریــن حد ظرفیت ایران تولیــد خواهم کرد، 
ادامه داد: در آینده کسانی که هم اکنون بیشتر تولید 
کرده اند باید کاهش بیشــتری دهند؛ این موضوعی 
اســت که حق ملت و مردم ماســت و من اینجا بر آن 

اصرار دارم.
وی با بیان اینکه کشــورهای دیگری هم مانند لیبی و 
ونزوئال نیز تحت شرایط تحریم هستند که نمایندگان 
آنها اینجا هســتند و حتمــا در مورد ایــن موضوع 
موضع گیری خواهنــد کردند، اظهار کــرد: اما من از 
جانب مردم ایران می گویم که من یک بشــکه کاهش 
غیرمنطقی را نمی پذیرم و کســانی که از این فرصت 

خارج شــدن نفت ایران از بازار اســتفاده می کنند و 
بیشــتر تولید دارند باید در مقابل تولید بیشتر کنونی 
در آینده کاهش بیشــتر هم انجام دهند و نباید توقع 
داشــته باشــند ایران بعد از برداشته شــدن تحریم 

بالفاصله اگر کاهشی نیاز بود به این سیستم بپیوندد.
وزیر نفت تاکیــد کرد:  به هر حال این حق ماســت که 
هم اکنون بــه دلیل غیرقانونــی و خــارج از اراده از ما 
می گیرند و ما در آینده انتظار داریم این موضوع حتما 

منظور شود و ما حتما به این ترتیب عمل خواهیم کرد.

 هنوز تصمیمی درباره منشور همکاری اوپک 
و غیراوپک نگرفتیم

وزیر نفــت درباره بودجه ســال آینده ایــران توضیح 
داد: بودجه ســال آینــده از نظر ارقــام و درآمد کل و 
هزینه ها بسیار نزدیک سال ۹۸ است و دوباره با شرایط 
ســختگیرانه برای هزینه ها بودجه تنظیم شده است 
که تقدیم مجلس می شــود و باید دید در مجلس چه 
خواهد شــد.زنگنه تأکید کرد: به هر حال من بیشتر از 
این نمی توانم درباره نفت صحبت کنم، زیرا قرار من از 

نخست این بوده است که آدرس به آمریکایی ها ندهم.
وی در پاســخ به اینکه موضع ایران، ادامه توافق فعلی 
کاهش تولید است یا کاهش بیشتر، گفت: اگر اعضای 
اوپک بپذیرند کاهش بیشــتری صــورت گیرد، من 
حمایت می کنم. در مورد میزان کاهش و دیگر موارد 
باید تفاهم شود، مراعات شرایط کنونی نیز کار خوب 
و یک دستاورد است که اگر بیشــتر از این نیز کاهش 
تولید توافق شود باز هم دســتاورد بزرگ تری است و 

من هم با آن موافق هستم.
وزیر نفت در پاســخ به اینکه شــما می خواهید ایران 
معــاف از کاهش تولید باشــد، گفت: ایــران، لیبی و 
ونزوئال هم اکنــون به طور غیرداوطلبانــه بیش از آن 
مقداری که حســاب کنید به صورت اجبار تولیدشان 

نسبت به آخرین سهمیه مصوب کاهش یافته است.
زنگنه درباره موضع ایران در خصوص منشور همکاری 
اوپک و غیراوپک افزود: هنوز ما در دولت تصمیم نهایی 
را نگرفته ایم. بحث های حقوقی زیادی روی آن است که 
چطور و کجا باید در مورد آن تصمیم گیری شود و هنوز 
نهایی نشده اســت.وی در مورد اینکه آیا شما در مورد 
آن خوش بین هستید یا نه تصریح کرد: هر همکاری در 

عالم بشریت به خیر خوب است.

 در پیوستن اعضای جدید به اوپک باید
 دقت کرد

وزیر نفت به این پرســش که هم اکنون شــش کشور 

به اینستکس پیوســته اند به نظر شــما این عضویت 
چشم انداز خوبی اســت، گفت: تا زمانی که پول نفت 
را در اینستکس نپذیرند، انگار چیزی وجود ندارد، اگر 
بپذیرند که در این ســازوکار بیاید تازه می شود گفت 
چیزی ایجاد شده است، وگرنه بدون ورود پول فروش 

نفت ما به این سیستم نمی توان چیزی گفت.
وی درباره عضویت برزیل در اوپک نیز گفت: من هنوز 
نشنیدم که برزیل درخواستی برای عضویت در اوپک 
داده باشــد، منتهی اگر درخواســت کنند ما از ورود 
کشــوری مانند برزیل به اوپک اســتقبال می کنیم، 
اما من از این پس مخالف ورود کشــورهایی به اوپک 
هســتم که تولیدهای پایینی مانند ۵۰ هزار بشکه یا 
۴۰ هزار بشــکه دارند و تازه بعــد از اینکه عضو اوپک 
شــدند بعد از مدت کوتاهی از ورودشــان پشــیمان 

شوند. 
در واقع اینجــا )اوپک( بــه محلی تبدیل شــده که 
عده ای مرتب می آیند و بعــد از ۶ ماه دیگر از آن خارج 
می شــوند.زنگنه ادامه داد: این کار خوبی نیســت و 
ســازمان را دچار تزلــزل می کند، ضمــن اینکه این 
کشورها )کشورهایی که تولید پایینی دارند( تاثیری 
هم ندارند، اما به نظرم پیوستن کشوری مانند برزیل 

به اوپک خوب است.
وی درباره اینکه روســیه پیشنهاد داده است میعانات 
گازی از کاهش تولید حذف شــود، اظهــار کرد: فکر 
می کنم حرف روس ها در این باره منطقی اســت، به 
این دلیل که بحث ما در اوپک اصال میعانات نیســت، 
بحث نفت خام اســت. ما در اوپــک موضوع نفت خام 
داریم و میعانــات نداریم، عادالنه و منصفانه نیســت 
چیزی را که در معادالت اوپکی هــا نداریم از روس ها 

بخواهیم رعایت کنند.
وزیر نفت در پاسخ به این پرســش که در حال حاضر 
روســیه عضو اوپک نیســت و دربــاره میعانات این 
درخواســت را کرده اســت، گفت:  در هــر حال اگر 
می خواهیم با کشــوری صحبت کنیم بــه نظرم باید 
مثل این باشد که داریم با خودمان صحبت می کنیم. 
هیچ وقت در اوپک بحث میعانات مطــرح نبوده و در 
آینده هم در اوپک نخواهد بود، اما اینکه دیگر اعضا هم 
با آن موافق باشند به خودشان و تفاهمی که با روسیه 
می کنند بستگی دارد. فکر می کنم این موضوع کمیته 
مشــترک وزارتی نظارت بر توافــق اوپک و غیراوپک  

)JMMC(نیست.
زنگنه تصریح کرد: اما اینکــه میعانات در داخل اوپک 
بیاید یا خیر، مثل این است که می خواهند اساسنامه 

اوپک را تغییر دهند.

نفت
4
شنبه     16آذر 1398     شماره 432 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
وژه ۸ میلیارد دالری  اجرای مگا پر

وشیمی در دستور کار صنعت پتر
 معاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی گفت: 
ســاخت یک مگاپروژه جدید بــا ظرفیت تولید 
بــاال، ســرمایه گذاری ۷ تا ۸ میلیــارد دالری و 
تنوع تولید بیش از ۲۰ محصول اســتراتژیک با 
مشــارکت هلدینگ ها در دستور کار قرار گرفته 

است.
بهزاد محمدی در دیدار بــا مدیر و کارکنان امور 
مدیریت برنامه ریزی و توســعه این شــرکت، با 
تأکید بر اهمیت این واحد در مســیر پیشرفت 
صنعت پتروشــیمی ایران اظهار کــرد: باید به 
سمت توســعه هدفمند و هوشــمندانه حرکت 

کنیم.
وی با اشــاره به اقدام های ارزشمند شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در یک ســال اخیر ادامه داد: 
 GTTP و طرح PVM  نهایی شــدن دانــش
اسالم آباد غرب دســتاورد ارزشمندی است که 
عملیات اجرایی آن به زودی با استفاده از دانش 
فنی این شرکت و تالش های انجام شده از سوی 
شــرکت پژوهش و فنــاوری پتروشــیمی آغاز 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
تحلیل و مدیریت خوراک های در دســترس را 
از مباحث مهم در این صنعت دانســت و افزود: 
در بحث تحلیل خوراک برای توســعه صنعت، 
وضعیت ۶ الی ۷ خوراک در دســترس را تا سال 

۱۴۱۵ تعیین تکلیف کرده ایم.
محمدی با بیان اینکه با تأکید وزیر نفت، ساخت 
یک مگاپــروژه جدید بــا ظرفیت تولیــد باال و 
سرمایه گذاری ۷ تا ۸ میلیارد دالری با مشارکت 
هلدینگ ها در دســتور کار قرار گرفته اســت، 
گفت: این طرح بزرگ که از پتروشیمی بندرامام 
و پتروشیمی شازند نیز به مراتب بزرگ تر است، 
با بهره گیری از خوراک های متنوع، تولید بیش 

از ۲۰ نوع محصول راهبردی را رقم خواهد زد.

حضور جوانان، مسیر توسعه 
صنعت نفت را هموار می کند

معاون مهندســی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 
بر ضــرورت بهره منــدی از جوانان بــه  عنوان 
ســرمایه ای ارزشمند در مســیر توسعه صنعت 
نفت تاکید کرد و گفــت: حضور جوانان می تواند 
منشــأ پیدایش راه حل های جدیدی برای رفع 
چالش های این صنعت باشد.ســعید محمدزاده 
در نخستین نشست شورای راهبری چهارمین 
المپیــاد علمی – پژوهشــی مهندســی نفت 
که به میزبانــی وزارت نفت برگزار شــد، افزود: 
جشــنواره هایی همچون المپیاد مهندسی نفت 
می تواند موجب ایجــاد هیجان فکری در جامعه 

جوان کشور و استفاده از این سرمایه ها شود.
وی با اشاره به تجارب ایجاد مجموعه های جوان 
در کنار مدیران کــه می تواند موجب پیدا کردن 
راه حل هایی نو بــرای رفــع چالش های بخش 
صنعت شود، ادامه داد: باید از سرمایه جوانان در 

صنعت نفت بیش از پیش بهره مند شد.
محمــدزاده با بیــان اینکه المپیــاد نفت نباید 
محورهــای خود را صرفا معطوف به مهندســی 
نفت کند، یادآور شــد: الزم اســت چالش هایی 
نظیــر مباحــث مربوط به ســرمایه انســانی، 
مســئولیت اجتماعــی، اقتصــاد و… نیز در 
این رویــداد مدنظر قــرار گیرد و از مشــارکت 

دانشگاه های کشور نیز بیشتر استفاده شود.
امید شــاکری، مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی 
و ارزشــیابی طرح هــای وزارت نفــت و رئیس 
کمیته راهبری المپیاد نیز در این نشست به  بیان 
اهداف کالن المپیاد مهندسی نفت، زمان بندی 
چهارمیــن دوره و ارائه آمار کلی ادوار گذشــته 
پرداخت و به روند رو به رشــد تعــداد تیم های 
علمی و پژوهشی، دانشگاه ها، شرکت ها و مراکز 
پژوهشی شرکت کننده در این رویداد اشاره کرد.



اعتبارات عمرانی البرز در سال 98 برای اولین بار ۱۵ درصد افزایش یافت

ود وی ریل می ر ج-هشتگرد ر قطار برقی کر
خریدار    نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: 
در بحث جــذب اعتبارات عمرانی مشــکلی نداریم و  
بخشی از اسنادی که در سال های گذشته باقی مانده و 

برگشت خورده بود امسال جذب شده است.
شهبازی در حاشــیه بازدید از پروژه تعریض آزادراه 
تهران کرج افزود: علی رغم اینکــه برای تامین اعتبار 
مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های عمرانی اســتان، 
همچنان با مشکالت زیادی مواجه هستیم ولی اجازه 
نمی دهیم این مشــکالت مانعی برای تحقق اهداف 

پیش بینی شده در این حوزه شود.
وی با تاکید بر اینکــه میانگین تــردد در محورهای 
مواصالتی البرز بیش از ســه برابر میانگین کشــوری 
است؛ ادامه داد: عمده پروژه هایی که از زمان روی کار 
آمدن دولت تدبیر در امید در استان در حال اجراست 

مربوط به راه ها است.
شــهبازی با بیان اینکه پروژه اتوبان شــهید همت، 
آزادراه تهران- شــمال و قطار برقی هشــتگرد-کرج 
بخشی از این پروژه ها هستند، گفت: برای پروژه قطار 
برقی هشــتگرد-کرج در فاصله زمانی سه ماه بیش از 
۳۰۰ میلیــون تومان اعتبار تخصیــص یافته که این 

تخصیص از زمان آغاز آن بی نظیر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه با حضور مقامات کشــوری به 
زودی شاهد افتتاح پروژه قطار برقی کرج -  هشتگرد 
و اتوبان شهید همت خواهیم بود، افزود: پروژه آزادراه 
آبیک -چرمشهر نیز در مراحل پایانی قرار دارد و تنها 
۹ کیلومتر از آن در محدوده تاالب صالحیه باقی مانده 
که پیش بینی می شود با ســرعت فعلی این پروژه در 

اوایل سال ۹۹ زیر بار ترافیک برود.

اســتاندار البرز گفت: قرار بود این پروژه در تابستان 
به بهره برداری برســد ولی به خاطر افزایش ایمنی و 
اعمال پیوست های زیســت محیطی به تاخیر افتاده 
است.شــهبازی ادامه داد: پیوســت زیست محیطی 
این پروژه مجددا مــورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت 
ســاختارهای ایمنی آن نیز به میــزان قابل توجهی 

افزایش داشته است.
اســتاندار البــرز توضیــح داد: در پــروژه همت هم 
پیمانکار قول داده دو الین پروژه منهای تونل جنوبی 

را تا بهمن ماه به بهره برداری برساند.
وی توضیح داد: اعتبارات عمرانی البرز در سال ۹۸ در 
مقایسه با ادوار گذشته ۱۵درصد رشد داشتیم و برای 
سال ۹۹  هم نســبت به متوسط کشوری هفت درصد 

رشد داشته ایم.

البرز

شــهردار کرج گفت: مناســب سازی 
معابر شــهری برای تســهیل در تردد 
معلولین به صورت ویژه در دستور کار 

مدیریت شهری قرار دارد.
علی کمالی زاده در مراسم  بهره برداری 
از پــارک رودکی )ویژه روشــندالن( 
اظهار کــرد: این پــارک در زمینی به 
مســاحت هفت هــزار متر مربــع و با 
اعتباری بالغ بر ســه میلیارد تومان به 

بهره برداری رسیده است.
وی با بیــان اینکه مدیریت 
شــهری کرج برای ارتقای 
ســطح رفــاه شــهروندی 
از هیــچ تالشــی فروگذار 
افزایش  افــزود:  نیســت، 
ســطح کیفیــت خدمات 

به شــهروندان از مهمتریــن اهداف 
شهرداری کرج است .

شــهردار کرج با اشــاره به 
اینکــه پارک رودکــی را با 
احترام به همه شهروندان به 
ویژه جامعه روشندالن کرج 
احــداث کرده ایــم، گفت: 
پروژه هــای بســیاری در 
حوزه فضای ســبز کرج در 
دست احداث است.کمالی زاده تاکید 
کرد: پــروژه هایی نیز برای مناســب 

سازی معابر شهری کرج در دستور کار 
است که با جدیت پیگیری می شود.

وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه پارک 
مادران شــهید در محله کیانمهر کرج 
نیز تا دو ماه آینده بــه بهره برداری می 
رســد، گفت: احداث فضای ســبز در 
مناطق کم برخوردار کــرج به صورت 
ویژه در دســتور کار مدیریت شهری 

کرج قرار دارد.

با عنایت بــه بند ۵ مصوبــات دومین 
کارگروه تخصصی اشــتغال اســتان 
البرز در راستای شــتاب بخشیدن به 
ایجاد اشتغال پایدار و تأکید مقام عالی 
اســتان جهت اجرایی نمــودن پروژه 
اشــتغالزایی مهارت محور؛ جلسه ای 
با حضور دســتگاههای اجرایی استان 
)اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای، 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات 
جهاد کشــاورزی، میــراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
و بانــک ملــی( در محــل 
استانداری البرز برگزار شد.

غیاثــی تبار، مدیــرکل در 
این جلســه ضمــن مهم 
ارزیابــی نمــودن پــروژه 
اشــتغالزایی مهارت محور 

در ایجاد اشتغال پایدار و تأکید رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و استاندار البرز مبنی بر اجرایی شدن 
این طرح در اســتان البرز خاطرنشان 

کــرد: طــرح مذکــور در 
کارگروه اشــتغال اســتان 
به تصویب رســیده و یکی 
از مواردی که بایــد در آن 
تعریف شــود اهداف کمی 
است و ســهم دستگاههای 
اجرایــی در ایــن خصوص 

باید مشخص شود.
وی اظهار داشــت: ســازمان آموزش 
فنی و حرفــه ای کشــور بــه عنوان 
متولی اجرای آموزشــهای مهارتی در 

این پروژه نقــش دارد و تدوین پروژه 
اشــتغالزایی مهارت محور در راستای 
هدفمند نمودن آموزشــهای مهارتی، 
توزیع هدفمند تسهیالت اشتغالزایی 
و شناسایی کســب و کارهای اولویت 

دار استان می باشد.   
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
اســتان البرز گفت: حدود ۵۰هزار نفر 
ساالنه در بخش دولتی و خصوصی زیر 
مجموعه این اداره کل از آموزشــهای 

مهارتی بهره مند می شوند.

شهر

اشتغال

پارک مادران شهید به بهره برداری می رسد

وژه اشتغالزایی مهارت محور در استان البرز عملیاتی می شود پر
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 در مدیریت شهری کمال شهر
کرج- علیرضــا معرفی: رئیس شــورای 
اسالمی کمال شــهر در حاشیه بازدید از شرکت 
صنعت آفرین ماهان بر حمایــت ویژه مدیریت 

شهری از واحدهای تولیدی تأکید کرد.
مهندس قهرمــان پوران با بیان اینکه در ســال 
رونق تولیــد، وظایفی بر عهده مدیران شــهری 
است، گفت: حمایت از تولید کنندگان نه تنها در 
راستای نامگذاری سال، بلکه در راستای حمایت 
از چرخهای مولد کشور است و مدیریت شهری 
کمال شهر تمام تالش خود را به کار بسته است تا 
حد توان موانع موجود بر سر راه فعالیت کارخانه ها 

و شرکتها را برطرف کند.
وی افزود: حمایت از کاالهــای ایرانی وظیفه 
هر ایرانی است و شــورای اسالمی و شهرداری 
کمال شــهر نیــز در همین راســتا گام بر 

می دارد.
رئیس شورای اسالمی کمال شهر و شهرستان 
کرج به همراه شــهردار و امام جمعه کمال شهر 
در راســتای حمایت از رونق تولید از تنها تولید 
کننده انواع کاتالیســت وکانورتــر خودرو در 
اســتان بازدید کرد و با مهنــدس نظری مدیر 
عامل و برادران نظری از ســهامداران و مدیران 
ایــن مجموعه صنعتــی گفتگو و تبــادل نظر 

کردند.

 پیگیری مشکالت بخش آسارا 
ج در دستور کار شورای شهر کر

رئیس شــورای اســالمی شهرســتان کرج و 
کمالشــهر از اولویت پیگیری مشکالت موجود 

در بخش آسارا خبر داد.
قهرمان پــوران در بازدید از بخش آســارا، در 
جمع مســئوالن ایــن بخش گفــت: حمایت 
از روســتاهای شهرســتان بــه عنــوان مولد 
محصــوالت دامــی و کشــاورزی از وظایف 
ذاتی همه دســتگاههای مســئول اســت که 
شــورای شهرســتان نیز در حــدود وظایف 
و اختیارات خود مشــکالت ایــن بخش را از 
نهادها و ســازمان های مسئول از جمله جهاد 
کشــاورزی، شــرکت آبفای روســتایی، بنیاد 
مسکن، محیط زیست و منابع طبیعی پیگیری 
کرده و بــه مطالبات به حق مــردم این منطقه 

پاسخ خواهیم داد.
وی با بیــان اینکــه جــاده کرج- چالــوس از 
زیباییهای منحصر بفــرد برخوردار بــوده و از 
ظرفیــت باالیی بــرای رونق و توســعه صنعت 
گردشــگری برخــوردار اســت، گفــت: همه 
مســئوالن تصمیم گیرنده و اجرایی باید با نگاه 
ویژه، مسائل و موضوعات بخش آسارا را پیگیری 

کنند.
بخشدار آســارا نیز با بیان اینکه در سالهای اخیر 
برخی خدمات به مردم منطقه داده شــده است، 
گفت: تحویل آبفای روســتایی به آبفای شهری 
و پیگیری گازرســانی به روســتاهای بخش در 
کنار تعامل و هم اندیشــی بین شورای بخش و 
بخشــداری موجب افزایش امید در منطقه شده 

است.
 مهنــدس کمالی افــزود: بازنگــری و اصالح 
مصوبه شــورای عالی امنیــت ملی در خصوص 
حذف حرایــم آب با اجرای طــرح جمع آوری 
فاضالب نیــز از مطالبات جدی مــردم بخش 

آسارا است.
رئیس شــورای اســالمی بخش آســارا نیز 
در ایــن برنامــه، عــدم ارائه طــرح مصوب 
مســتثنیات در اراضی ملــی و تداخل آن با 
اراضی مشخصی و همچنین مشکالت حریم 
راه و طرح هادی روســتاها و نامناسب بودن 
آسفالت جاده کرج- چالوس راه از دغدغه های 
اصلی مردم و مســئوالن ایــن بخش عنوان 

کرد.



شریط ۱۵ ساله بودن بنا، راه را سد کرد

مسکن یکمی ها کجا می توانند خانه بخرند؟
برهان محمودی    بر اســاس گزارش های رسمی، 
دارندگان تســهیالت مســکن یکم ویژه زوجین می 
توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شــهر تهــران واحدهای ۴۰ 
تا ۵۰ متری خریداری کنند.امــا در این مناطق واحد 

مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود.
بر اساس گزارش های رســمی بانک مرکزی و وزارت 
راه و شهرســازی، دارندگان تســهیالت مسکن یکم 
ویژه زوجین می توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران 
واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند. اما در این 
مناطق واحد مســکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا 

می شود.
بر اســاس آنچه بانک مرکــزی در گــزارش خود از 
وضعیت بازار مسکن شــهر تهران در آبان ماه امسال 
ارائه کــرده، متوســط قیمت هــر متر مربــع واحد 
مســکونی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اســت که 
اگرچه افزایش ۳۵.۸ درصدی نسبت به آبان ماه سال 
گذشته را نشان می دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن، ۲ 

درصد کاهش داشته است.
کاهش متوســط قیمت مســکن در تهران در ادامه 
روند کاهشی ماهانه قیمت مسکن از ابتدای تابستان 
امسال اســت به گونه ای که سبب شــده تا متوسط 
قیمت مسکن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری 

۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برسد.
هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متوسط 
گیری از قیمت مسکن در پایتخت به دالیلی از جمله 
»تفاوت باالی قیمت مســکن در ۵ منطقه نخســت 
تهران بــا مناطق میانــی و جنوبی این کالنشــهر«، 
»تفاوت گســترده میان قیمت واحدهای مســکونی 
حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن هایی چون 
پارکینگ، آسانســور، ســال ســاخت و ...«، »پایین 
بودن شــدید تعداد معامالت مســکن که در این ماه 
به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد رســید که نسبت به ۴ میلیون 
واحد مســکونی در پایتخت، معادل یک صدم درصد 

)۰.۰۱%( است« و ... نمی تواند پاسخگوی 
نیاز مطالعاتی در خصوص بازار مسکن در 
شهر تهران باشــد. بنابراین باید منطقه به 
منطقــه و محله به محله این نیازســنجی 

بررسی شود.
به عنــوان مثــال دارندگان تســهیالت 
مســکن زوجین از محل صندوق مسکن 
یکم که با ســپرده گذاری یک ســاله ۸۰ 
میلیون تومانی، مــی توانند ۱۶۰ میلیون 
تومان به عــالوه ۲۰ میلیــون تومان وام 
جعاله مسکن به همراه ۸۰ میلیون تومان 

سپرده خود در سررسید یک ساله این سپرده از بانک 
عامل بخش مســکن )صرفا برای متقاضیان تهرانی( 
دریافت کنند که مجموعا رقــم ۲۶۰ میلیون تومان 
می شــود.این دســته از متقاضیان خرید مســکن 
مصرفی می توانند با اســتفاده از این تسهیالت در ۲ 
منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوســط قیمت مســکن 
۸ میلیــون و ۸۰۰ تــا ۸ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان 
اســت، معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خرید یک واحد 
مســکونی ۵۰ متری را تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ 
که میانگین قیمت مسکن به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان می رســد، این نسبت تا نزدیک ۷۰ درصد 

نیز افزایش می یابد.
اما اگر متقاضیان خرید مســکن از محل تســهیالت 
صندوق مســکن یکم قصد خرید واحد مسکونی ۴۰ 
متری را داشته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می 
توانند با استفاده از این تســهیالت، حدود ۸۰ درصد 
هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین کنند. اما در 
منطقه ۱۲ زوجین متقاضی خرید مسکن با استفاده از 
تسهیالت صندوق یکم می توانند تا حدود ۸۵ درصد 

ارزش ملک مورد نظر را تأمین کنند.
در مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران نیز بر اساس گزارش دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و 
۸۰۰ هزار تــا ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اســت که 
متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق مسکن یکم 
با فرض در دست داشــتن صرفا ۲۶۰ میلیون تومان و 
بدون محاسبه ســایر منابع مالی می توانند بین بعضا 
۷۰ تا ۱۰۰ درصــد ارزش ملک مســکونی ۴۰ تا ۵۰ 

متری را خریداری کنند.
همچنین با توجه به اینکه متوســط قیمت مســکن 
در گزارش های دو مرجع اصلی اعــالم وضعیت بازار 
مســکن )»بانک مرکــزی« و »دفتر برنامــه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی«( با یکدیگر 

تفاوت های نســبتا قابل توجهــی دارد، متقاضیان 
خرید مســکن از محل تســهیالت مســکن زوجین 
صندوق مســکن یکــم بانک عامل بخش مســکن 
می توانند در چند منطقه دیگر تهران شــامل مناطق 
۹، ۱۴ و ۲۱ با متوســط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیــون و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰ 
درصد هزینه خرید واحدهای ۴۰ تــا ۵۰ متری را در 
این ســه منطقه تأمین کنند. هر چند که این ارقام، بر 
اساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن اســت اما بر اســاس گزارش بانک مرکزی، 
با توجه به اینکه قیمت های اعالمــی در گزارش این 
مرجع سیاســت گذاری، تا حدودی باالتر از نرخ های 
اعالمی در گزارش وزارت راه و شهرســازی است، این 

نسبت ها تا حدودی کاهش می یابد.

حاال شرط 1۵ ساله بودن بنا، سد راه شده است 
گزارش میدانی مهــر از بنگاههــای معامالت ملکی 
حاکی از آن است در مناطق مذکور به ندرت آپارتمان 
۵۰-۶۰  متری زیر ۱۵ سال ســاخت برای خرید پیدا 

می شود.
متأســفانه علی رغم توقف رشــد قیمت مســکن در 
۶ ماه گذشــته و آغاز روند نزولی قیمت هــا در ۳ ماه 
اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش سقف 
سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از 
محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال 

موافقت نکرده است.
این در حالی اســت که مهر ماه امســال ایــن بانک با 
افزایش سقف ســن بنا برای متقاضیان خرید مسکن 
از محل اوراق تســهیالت مســکن از ۲۰ به ۲۵ سال 
موافقت کرده بود که اتفاق مثبتی در راســتای بهبود 

بازار مسکن مصرفی بوده است.
با این حال با توجه به اینکه واحد مســکونی مصرفی و 
کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق مرکزی 
و جنوبی پایتخت به سختی در فایل های 
مشــاوران امالک یافت می شود، در حال 
حاضر بســیاری از افرای که مــی توانند با 
اســتفاده از تســهیالت صندوق مسکن 
یکم خانه دار شوند، امکان استفاده از این 
تســهیالت را ندارند و عمال یــا مجبور به 
انصراف از این صندوق می شوند یا فرصت 
زمانی آنهــا برای خرید مســکن منقضی 
شــده و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت 

می کند.
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افزایش تسهیالت مسکن مهر 
به ۴۵۰میلیون

مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن با اشاره 
به افزایش مبلغ تســهیالت مسکن مهر به ۴۵۰ 
میلیون ریال، گفت: پرونده مســکن مهر باید تا 

پایان سال جاری در سراسر کشور بسته شود.
علی نبیــان، معاون وزیــر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن در سفر 
به استان بوشهر، هدف از اجرای طرح اقدام ملی 
را تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور دانست 
و گفت: ســهم اســتان های مختلف از این طرح 

ملی مشخص و به آن ها ابالغ شده است.
وی در بخشــی از این ســفر با همراهــی امام 
جمعه، تعدادی از نمایندگان بوشهر در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مســئوالن استانی 
از اراضی دولتی شهرســتان های دیلم، گناوه، 
برازجان و بوشــهر بازدید کرد و با شــرکت در 
جلسات جداگانه، مسائل و مشکالت پروژه های 
نیمه تمام مســکن و مشــکالت مردم در حوزه 

امالک و حقوقی را مورد بررسی قرار داد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی، اتمام مسکن مهر را 
دغدغه دولت دانست و گفت: پرونده مسکن مهر 
جز در مواردی که مشــکل حقوقی و پیشــرفت 
زیر ۳۰ درصد دارند، باید تا پایان سال جاری در 

تمام کشور بسته شود.
نبیان با اشاره به این که تســهیالت مسکن مهر 
از ۴۰۰ بــه ۴۵۰ میلیــون ریــال افزایش یافته 
اســت، اظهار کرد: در بحث مســکن و با اعمال 
سیاســت های حمایتی به  دنبــال حل دغدغه 

مردم برای خانه دار شدن هستیم.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: با توجه به 
فراهم  بودن زمین و امکانات ســاخت مسکن در 
شهرستان های استان بوشــهر، این اختیار را به 
این اســتان خواهیم داد تا زمینه خانه دار شدن 

مردم منطقه را فراهم کند.
وی در بخشــی از ســفر خود به شهرستان دیلم 
با اشــاره به اینکه زمین های موجود در مناطقی 
نظیر محله »تنوب« و برخی دیگــر از نقاط این 
شهرستان ملی اســت، افزود: این زمین ها پس 
از برنامه ریزی و اقدام های انجام  گرفته توســط 
منابع  طبیعی و تصویب طرح جامع شــهری اعم 
از محدوده و حریم شــهر به  نام دولت جمهوری 
اسالمی ایران اســت که کارگزاری آن در استان 
به راه  و شهرســازی و در ســتاد به سازمان ملی 

زمین و مسکن می رسد. 
علی نبیان اظهار کرد: ایــن زمین ها به نام دولت 
جمهوری اســالمی ایران است و نمی توان گفت 
چون بیش از چندین ســال افراد در آن سکونت 
دارند، مالک زمین محسوب می شوند؛ بنابراین 
طبق قانون باید مراحــل الزم را برای تملک این 

زمین ها طی کنند.
وی با اشاره به قوانین باالدستی در زمینه زمین 
گفت: بر اساس این قوانین، قانون گذار در زمینه 
واگذاری زمین، چهار شــرط شامل قرمز نبودن 
فــرم)ج(، برخوردار نشــدن از هیــچ امکانات 
دولتی، نداشتن سابقه ســند مالکیت شخصی، 
دریافت نکردن تســهیالت دولتی و پنج ســال 

سابقه سکونت در محل را اعالم کرده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی، اجــرای قانون را 
ســرلوحه تمام اقدامات و کارهایــی که در این 
وزارتخانه و ســازمان صورت می گیرد، دانست و 
بیان کرد: در هر صــورت قانون گذار تکالیفی به  
عهده ما گذاشته است و ما مکلف به اجرای قانون 

هستیم.



بررسی روش های تامین مالی در صنعت قطعه

یارانه بنزین به قطعه سازان می رسد؟
مازیار شــریف کیان    تحریم و مشکالت داخلی 
اقتصــاد، زنجیره خودروســازی کشــور بــه ویژه 
قطعه سازان را در شــرایط ســختی قرار داده است. 
به طوری کــه، ایــن صنعت جــز مقطع فعلــی، در 
ســال های ۹۱ و ۹۲ نیز تحریم های ســخت را تجربه 
کرد و اگر در آن زمان برجام متولد نمی شــد، شاید تا 
به امروز تقریبا چیزی از صنایع خودرو و قطعه کشور 
باقی نمانده بود. اما مرور وضعیت صنعت قطعه سازی 
کشور نشــان می دهد، این صنعت فراز و نشیب های 
زیاد و شــرایط ســخت تری را طی این سال ها نسبت 
به ســایر صنایع تجربه کرده، از نبود قطعات به دلیل 

تحریم ها گرفته تا مشکالت مالی.
اوضاع کلی صنعت قطعه ســازی کشــور با توجه به 
تحریم و مشــکالت عدیده مالی و اقتصادی، چندان 
مســاعد گزارش نمی شــود،؛ از همین رو می طلبد تا 
گشایشــی آن هم از نوع مالی رخ دهــد تا این صنعت 
بتواند بار دیگر ســرپا بایســتد. اما روش های تامین 
مالی این صنعت چیســت؟ از چــه راه هایی می توان 
اقدام به جذب ســرمایه های جدید کرد؟ کارشناسان 
چه می گویند؟ در پاسخ به این پرسش ها، روش های 
گوناگونی برای تامیــن مالی این صنعت پیشــنهاد 
می شــود که مهم ترین آنها از دیــدگاه فعاالن حوزه 
خودرو را می توان »اختصاص بخشی از یارانه بنزین، 
تامین منابع از محل منابع بانکی یا صندوق توســعه 

ملی و پرداخت مطالبات قطعه سازان« عنوان کرد.

عاقبت یارانه صنعت چه شد؟
از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها تصویب شد؛ قرار 
بر این بود که بخشــی از آن به حوزه صنعت پرداخت 
شود اما از دولت نهم تاکنون این یارانه به دلیل کسری 
بودجه در دولت های نهم، دهــم، یازدهم و دوازدهم 
به دست فعاالن صنعتی کشــور نرسیده است. حال با 
توجه به اینکه از ۲۴ آبانماه اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین کلید خورد؛ بحث یارانه های معیشــتی مطرح 
شد و همین امر تزریق منابع درآمدی حاصل از اجرای 
افزایش قیمت به صنعت را با چالــش مواجه کرد. این 
در حالی است که قطعه سازان کشور در این سال ها به 
دلیل تشدید تحریم ها نتوانســتند قطعه را به خطوط 
تولید خودرو ســازان برســانند که باعث شد بسیاری 
از خودروهــای داخلی بــه دلیل ناقص بــودن، کف 
پارکینگ ها ماندگار شوند. از همین رو، خودرو سازان 
خیلی امیدوار به خلــق منابع مالی جدیــد با فروش 
محصوالتشان نباشــند. با این اوصاف، مشکالت مالی 
بیش از همیشــه گریبان قطعه ســازان را گرفت که 

برای خــروج از این بحران های مالــی، باید وارد عمل 
می شدند تا بتوانند جایگزینی برای نمونه های خارجی 
پیدا کنند؛ اما مشکالت تامین نقدینگی قطعه سازان 
نیز اجازه چنین حرکــت بزرگی را به آنهــا نمی داد؛ 
چراکه با توجه به تحریم های ســال گذشــته و فشار 
برای جلوگیری از افزایش قیمــت خودرو و همچنین 
عدم وصول مطالبات قطعه ســازان از شــرکت های 
خودروســاز، این بخش نیز با بحران کاهش نقدینگی 
مواجه شده بود.درخواست قطعه سازان برای رفع این 
مشــکالت عملیاتی شــدن قول هایی بود که پیش از 
این از سوی بانک مرکزی داده شده بود تا برای تامین 
نقدینگی تسهیالتی به این بخش اعطا کند. اما از آنجا 
که کشــور طی یک سال گذشــته با مشکالت زیادی 
روبرو بود بانک مرکزی شرایط پرداخت این تسهیالت 
را نداشت. از همه این موارد که بگذریم حال با توجه به 
اینکه طرح ســهمیه بندی بنزین اجرایی شده، دست 
دولت برای پرداخت یارانه صنعت بازتر شــده است. از 
این رو، با توجه به اینکه در میزهای اول تا سوم صنعت 
که در وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شــد، نیاز 
به سرمایه گذاری برای تداوم خودکفایی قطعه سازان 
مطرح شــد، می توان برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
این بخش از تخصیص یارانه بنزیــن به زنجیره تامین 

قطعه سازان استفاده کرد.

در انتظار سرمایه های مردمی
برای اینکه بدانیم موضوع یاد شــده چقدر توان رفع 
مشکالت قطعه ســازان را دارد به ســراغ فعاالن این 
حوزه رفتیــم. آرش محبی نژاد، دبیــر انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان کشــور می گوید: 
در دولت نهــم و دهم مقرر شــد تا بر اســاس قانون 
هدفمندسازی یارانه ها، بخشی از آن به صنعت تعلق 
بگیرد؛ اما صنایع از همین بخش طلب دارند. به گفته 
او، صنعت خودروســازی نیز از همیــن محل قانون 
طلبــی ۱۰ میلیارد تومانی دارد که هنوز اجرا نشــده 
است. محبی نژاد با بیان اینکه دولت های نهم و دهم با 
کسری بودجه مواجه شــد، توضیح داد که دولت های 
یازدهم و دوازدهم نیــز از پرداخت آن ســرباز زده و 
گفتند کــه این طلب تصمیم دولت قبــل بوده و عدم 
پرداخت آن باید توسط همان دولت ها صورت گرفته 
باشد. به اعتقاد او، دولت آنقدر کسری بودجه دارد که 
نمی توان بر روی پرداخت یارانه ها توسط آن حسابی 
باز کــرد؛ چراکه در صــورت امکان از دولــت نهم تا 
دوازدهم، چهار دولت پشت سرگذاشته شده و در این 
مدت پرداخت شده بود.البته از آنجا که در حال حاضر 

دولت اجرای طرح افزایش ســهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین را کلیــد زده و از این طریق به یک منابع 
مالی جدیدی دست یافته است، می توان امیدوار بود، 
چنانچه بخشی از این منابع پس از اعطای یارانه های 
معیشتی آزاد شود، به صنعت قطعه سازی اختصاص 
یابــد. دبیــر انجمن صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشــور اما می گوید که برای فعال شدن 
قطعه ســازی های کشــور باید هم نظام بانکی فعال 
شود و هم دولت دست به کار شده و از طریق صندوق 

توسعه ملی در این امر سرمایه گذاری کند.
بنابه اظهارات محبی نژاد، منابــع موجود در صندوق 
توسعه ملی می تواند به جای خاک خوردن تبدیل به 
سرمایه گذاری شود، بنابراین ماهیت سرمایه گذاری 
در کشــور باقی می ماند و پیشــنهاد ما این است که 
این پرداخت از محل منابع بانکی یا صندوق توســعه 
ملی برای کمک به شــرکت های قطعه سازی که قصد 
داخلی ســازی قطعات را دارند، پرداخت شــود. الزم 
به ذکر است که شــرکت های دانش بنیان نیز منابعی 

دارند که می توانند از آن منابع هم استفاده کنند.

روش های تامین مالی برای قطعه سازان
از سوی دیگر، محمدرضا نجفی منش، یک فعال صنعت 
قطعه سازی کشــور در این راســتا می گوید: پرداخت 
منابع مالی برای قطعه ســازان به تصمیم دولت بستگی 
دارد که بخواهــد از کدام منابع برای آن اســتفاده کند. 
او معتقد اســت که اگر دولت مطالبات قطعه سازان که 
بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان اســت را به آنها پرداخت 
کند، قطعه ســازان به راحتی می توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند.البته با توجه به اینکــه یارانه بنزین در حال 
حاضر به افراد کم درآمد اختصاص یافته اســت، خیلی 
نمی توان به جــذب این منابع در صنعت قطعه ســازی 
امیدوار بود، اما چنانچه از این محل درآمدی اضافه برای 
دولت باقی بماند، می توان آن منابــع مالی را به منظور 

تقویت صنعت قطعه سازی هدایت کرد.
نجفی منــش در بخش دیگــری از صحبت های خود 
درباره دلیل ایجــاد این نقدینگی نیــز توضیح داد از 
زمانی که دولت وارد حوزه قیمت گذاری شد، کمبود 
نقدینگی به وجود آمد و فشــار روی خودروســازان و 
قطعه ســازان افزایش یافت. او معتقد است که طبق 
ماده ۱۰۱ برنامه پنجم و بنــد ۹۰ قانون اصل ۴۴ که 
دولــت را موظف می کنــد در صــورت ورود به بحث 
قیمت گذاری باعث ضرر و زیان شــود، خســارت آن 
را پرداخت کند، اکنون وقت آن اســت که ضررهای 

ایجاد شده را جبران کند. 
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به تعزیرات گزارش کنید
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: 
پس از گرانی بنزین برخی خودروســازها اقدام 
به گرانی خودرو کردند کــه پرونده هایی در این 
مورد تشــکیل می شود. اگر کســی خودرویی 
دریافت کرده کــه گران تر از قیمــت قبل بوده 

است، به سازمان تعزیرات اعالم کند.
اسفنانی مدیر کل ســازمان تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران با بیان اینکه پس از اصالح قیمت 
بنزین که سبب گران شــدن آن شد، ممکن بود 
یک شــوک قیمتی در بازار ایجاد شــود، گفت: 
برخی افراد قصد سوء اســتفاده از این موقعیت 
برای گــران کردن اجنــاس و کاالهــای خود 
داشتند. اما با تاکید دولت و تصویب ستاد تنظیم 
بازار و ســازمان حمایت از مصرف کننده، همه 
بخش ها شــامل اتاق های بازرگانــی، اصناف 
و اتحادیه هــا تصمیم گرفتند تــا اطالع ثانوی 

افزایش قیمتی صورت نگیرد.
وی اشــاره کرد: البتــه گزارش هایــی در مورد 
افزایش قیمت برخی کاالها داشــتیم که بعضی 
از آن ها مانند کرایه مســافربرهای شــخصی و 
کرایه وانت بارها ناشــی و متاثر از گرانی بنزین 

بوده است.
 با تخصیص ســهمیه بنزین بیشــتر برای وانت 
بارها، بهانه افزایش قیمت از آن ها گرفته شــده 
است اما مسافربرهای شخصی چون بدون مجوز 
فعالیت می کنند و تابع هیچ ســازمانی نیستند، 
اســاس کارشان خالف قانون اســت و به همین 
جهت بعید نیست با افزایش قیمت کرایه ها، یک 

اقدام خالف قانون دیگر انجام دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره 
تاکسی ها نیز اظهار کرد: تاکســی ها چون زیر 
مجموعه ســازمان تاکسیرانی هســتند، امکان 
نظارت وجود دارد و اگر راننده تاکســی تخلف 
کند، می توان شــماره ماشــین را به ســازمان 

تاکسیرانی اعالم کرد تا با او برخورد شود.
وی در ادامه به خودروســازها اشاره کرد و افزود: 
در سال گذشته و امسال حدود ۱۳ هزار پرونده 
تخلف درباره خودروسازها در سازمان تعزیرات 
حکومتی دایر شده اســت. این خودروسازها در 
ســه قالب تخلف کرده اند که به آن ها رسیدگی 
شد و حکم های ســنگینی نیز برای برخی از آنها 

صادر شد.
 عمده تخلف خودروسازها، عدم تحویل خودرو 
بود یعنی پول مــردم را گرفتند و علی رغم اینکه 
تعهد کرده بودند در زمان مشخصی خودرو را به 
مردم تحویل دهند، نه تنهــا خلف وعده کردند 
بلکه ماه های بعد هم به تعهدشان عمل نکردند. 
پس از مدتی نیز ادعا کردند بایــد مابه التفاوت 
قیمت پرداخت شــود که این تخلف محسوب 

می شود.
اســفنانی درباره دیگر تخلفات خودروســازها 
و فروشــندگان خــودرو گفت: تقلــب و گران 
فروشی از دیگر تخلفاتی است که خودروسازها و 
فروشندگان مرتکب شدند. پس از گرانی بنزین 
نیز، برخی از خودروسازها اقدام به گرانی خودرو 
کردند که پرونده هایی در این مورد تشــکیل 

می شود.
 اگر کســی خودرویی دریافت کرده اســت که 
گران تر از قیمت قبل بوده اســت، به ســازمان 

تعزیرات اعالم کند.
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طی هفته گذشته

چراغ بورس سبز ماند
پونه ترابی   بازار ســرمایه در هفته ای که گذشت 
کار خود را با چراغ ســبز آغاز کرد و این چراغ تا پایان 
معامالت هفته همچنان ســبز ماند و شــاهد رشــد 
شــاخص بورس بودیم. همچنین ارزش بازار سرمایه 
روند افزایشــی داشت و روز دوشــنبه باالترین تعداد 
معامالت به ارزش بیــش از ۲۱۸۰ میلیارد تومان در 

بورس ثبت شد.
شاخص بورس تهران در نخســتین روز هفته گذشته 
نسبت به هفته قبل با رشــد ۳۳۵۷ واحدی همراه بود 
و نســبت به هفته قبل به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ رســید. از 
سوی دیگر، شاخص کل با معیار هم وزن نیز در همان 

روز افزایشی بود و به ۹۴ هزار و ۸۲۰ رسید.
ارزش بازار ســرمایه ابتدای هفته یک میلیون و ۱۴۸ 
هزار میلیارد تومان بود که نســبت به هفته گذشــته 
حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رشــد داشــت و پایان 
معامالت آخرین روز کاری بورس بــه یک میلیون و 

۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
روند افزایشــی بــورس در روز یکشــنبه ادامه یافت 
و دامنه آن به روز دوشــنبه نیز رســید؛ بــه طوریکه 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 
با رشد ۱۵۲۴ واحدی نسبت به روز قبلش همراه شد 

و به رقم ۳۲۰ هزار و ۱۹۴ رسید.
شــاخص کل بازار با معیار هم وزن نیز در روز دوشنبه 
نسبت به یکشنبه افزایشی بود و روی ۹۶ هزار و ۶۱۷ 
ایستاد. به این ترتیب، با پایان یافتن معامالت دوشنبه 
بازار بورس اوراق بهــادار تهران، ارزش بــازار به یک 

میلیون و ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
در روز سه شنبه با پایان یافتن معامالت در بازار بورس 
اوراق بهادار تهران شــاخص کل این بازار با رشد ۶۱۹ 
واحدی به ۳۲۰ هزار و ۸۱۴ رسید. همچنین شاخص 
کل با معیار هم وزن در این روز ۸۵۸ واحد رشد کرد و 

در رقم ۹۷ هزار و ۴۷۵ قرار گرفت.
ارزش بازار ســرمایه در این روز به یک میلیون و ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان رســید.و اما در آخرین روز کاری 
بازار سرمایه معامالت باز هم افزایش یافت و شاخص 
بورس نیز ۱۷۱۳ واحد رشــد کرد و به رقم ۳۲۲ هزار 
و ۵۲۸ رسید. شــاخص کل هم وزن نیز از این قاعده 
مســتثنی نماند و ۱۸۳۷ واحد رشد کرد و در رقم ۹۹ 
هزار و ۳۱۲ ایســتاد. همچنین ارزش کل بازار در این 

روز به یک میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
شــاخص در فرابورس نیز از ابتــدای هفته همچون 
شــاخص بورس افزایشــی بود و به رقم ۴۰۹۲ واحد 

رسید. پس از آن و در روز دوشــنبه شاخص این بازار 
کاهشی شــد و به رقم ۴۱۰۹ افت کرد. معامله گران 
این بازار ۳۳۹ هــزار و ۴۱۲ معامله انجــام دادند که 

ارزش این معامالت به ۱۲۹۷ میلیارد تومان رسید.
اما روز سه شنبه شــاخص کل فرابورس اندکی رشد 
کــرد و رقــم ۴۱۱۶ را از آن خود کــرد. معامله گران 
این بازار نیز با انجام ۲۸۳ هــزار و ۸۲۹ معامله ارزش 
۱۰۹۵ میلیارد تومانی را برای ایــن بازار در معامالت 
را ثبت کردند.در آخرین روز کاری هفته شاخص کل 
فرابورس رشــد خود را حفظ کرد و با ســرعت بیشتر 
نسبت به روز قبل پیش رفت و رقم ۴۱۹۵ را تصاحب 

کرد و ارزش معامالت را ۲۴۱۴ میلیارد تومان رساند.
ابتدای هفته نیز در بورس قیمت ها نســبت به آخرین 
روز کاری هفتــه قبــل افزایشــی بود؛ بــه طوریکه 
معامله گران بــورس اول هفته ۴۲۳ هــزار معامله به 
ارزش ۱۶۱۴ میلیارد تومان انجام دادند که هم تعداد 
معامالت و هم ارزش آن افزایش چشــمگیر داشــته 

است.
تعداد معامالت به ترتیب ۳۹۲ هزار، ۴۲۳ هزار، ۵۵۳ 
هزار ۴۰۴ هزار و ۴۰۵ هزار مورد بوده که نشانگر ثبت 
باالترین تعــداد معامالت در روز دوشــنبه به ارزش 

بیش از ۲۱۸۰ میلیارد تومان است.

بورس های جهانی جان تازه گرفتند
در وال اســتریت، همه شــاخص ها صعــودی بودند 
تا جایی که شــاخص داوجونز ایدانســتریال اوریج  با 
۰.۵۳. درصد افزایش نســبت به روز قبل و در ســطح 
۲۷هزار و ۶۴۹.۷۸ واحد بســته شد، شاخص اس اند 
پی ۵۰۰ با ۰.۶۳ درصد افزایش تا ســطح ۳۱۱۲.۷۶ 
واحدی باال رفت و دیگر شــاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی نزدک کامپوزیت با صعــود ۰.۵۴ درصدی در 
سطح ۸۵۶۶.۶۷ واحدی بســته شد.از سوی دیگر در 
معامالت بورس های آسیا، شــاخص نیک کی ۲۲۵ 
بورس توکیو ژاپن با افزایش ۰.۷۱ درصدی تا ســطح 
۲۳ هزار و ۳۰۰.۰۹  واحدی باال رفت، شاخص هانگ 
ســنگ بورس هنگ کنگ با افزایش ۰.۵۹ درصدی 
به ۲۶هزار و ۲۱۷.۰۴  واحد رســید.در چین شاخص 
شــانگ های  کامپوزیت با افزایش ۰.۷۷ درصدی در 
سطح ۳۸۷۹.۳۶  واحد بسته شد. در استرالیا شاخص 
اس اند پــی اس اند ایکــس ۲۰۰ بورس ســیدنی با 
۱.۱۶ درصد افزایش و ایســتادن در سطح ۶۶۸۲.۹۵ 

واحدی به کار خود خاتمه داد. 

وند افزایشی طال قوت گرفت ر
قیمت طــال در معامــالت روز پنج شــنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر ســیگنال های متضاد آمریکا 
و چین که ابهامات نسبت به انعقاد توافق تجاری 
میان این دو کشور را تداوم بخشید و تقاضا برای 

داراییهای امن را تقویت کرد، افزایش یافت.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
بازار ســنگاپور ۰.۱ درصد افزایــش یافت و به 

۱۴۷۵ دالر و ۱۸ سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت 

بود و در ۱۴۸۰ دالر و ۵۰ سنت ایستاد.
طال روز چهارشــنبه تا مــرز ۱۴۸۴ دالر صعود 
کرده بود امــا پس از ایــن که دونالــد ترامپ، 
رییس جمهــور آمریکا روند مذاکــرات تجاری 
با چین را بســیار خوب توصیف کرد، در ســطح 
قیمت پایین تری بســته شــد. یک روز پیش از 
آن ترامپ گفته بود توافق با چین ممکن اســت 
به پس از انتخابات ریاســت جمهوری در نوامبر 
سال ۲۰۲۰ موکول شود و به امیدها برای انعقاد 

سریع توافق تجاری محدود لطمه زده بود.
به گفته برایان الن، معامله گر شرکت گلد سیلور 
سنترال، ترامپ به رضایت خود برای انتظار یک 
ســاله به منظور امضای توافق تجــاری با چین 
اشاره کرده اســت و ما مطمئن نیســتیم که آیا 
توافق مقدماتی امضا شده است یا خیر و همه به 
دنبال آن هســتند. طال همواره یک دارایی امن 
بوده و مردم هنگامی کــه نمی دانند چه اتفاقی 
خواهد بود، طالی خود را نگــه می دارند. ارزش 
دالر آمریکا اندکی ضعیف شده و این موضوع به 

باال رفتن قیمت طال کمک کرده است.
شــاخص دالر در معامــالت روز پنج شــنبه به 
روند نزولی خــود ادامه داد و در برابر ســبدی از 
ارزهای بزرگ ۰.۱ درصد افت کرد و طال را برای 
خریداران غیرآمریکایی ارزان تر ســاخت. با این 
حال رشــد قیمت طال به دلیل صعود بازارهای 

سهام محدود شد.
بر اســاس گزارش رویترز، تعرفــه ۱۵ درصدی 
روی ۱۵۶ میلیــارد دالر واردات کاالهای چینی 
قرار است از ۱۵ دسامبر اجرایی شود. واشنگتن و 
پکن هنوز فاز اول توافق تجاری که امید می رفت 

از تنشها میان دو کشور بکاهد را امضا نکرده اند.
قیمت طال که در شــرایط بی ثباتی اقتصادی و 
سیاســی به پناهگاه مطمئن ســرمایه تبدیل 
می شــود از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۱۵ 
درصد رشــد کرده که عمدتا تحت تاثیر جنگ 
تجاری آمریکا و چین و تاثیر منفی آن بر رشــد 

اقتصاد جهانی بوده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم 
برای تحویــل فوری تغییری نداشــت و ۱۸۶۹ 
دالر و ۵۹ سنت بود. هر اونس نقره برای تحویل 
فوری بــا ۰.۳ درصد افزایــش، در ۱۶ دالر و ۸۷ 
ســنت ایســتاد. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.۵ درصد افزایش، بــه ۸۹۸ دالر و ۸۱ 

سنت رسید.

دالر بازهم عقب نشست
شــاخص دالر در کمترین ســطح یک ماه اخیر 

خود باقی ماند.
در معامالت روز پنج شــنبه بازارهای ارز، فضای 
معامالت بار دیگر کامال تحت تاثیر اخبار مربوط 
به جنــگ تجاری آمریــکا و چین قــرار گرفت. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که پیش تر 
گفته بود عجله ای برای امضای توافق تجاری با 
چین ندارد؛ در جدیدترین اظهارات خود مدعی 
شد که مذاکرات برای حل و فصل جنگ تجاری 
زیان بار بــا چین به خوبی پیش مــی رود. با این 
حال از طرف چین هیچ مقامــی حاضر به تایید 

این مساله نشده است.  
مت سیمپســون، تحلیل گر ارشــد بازار ارز در 
موسســه گین کپیتال گفت: هنــوز خیلی زود 
اســت که بگوییم توافق خواهد شد. من با دیده 

تردید به این مساله نگاه می کنم.
چین و آمریکا درگیر یک جنگ تجاری طوالنی 
مدت بوده اند که اکنون وارد هفدهمین ماه خود 
شده اســت و از آن به عنوان یکی از اصلی ترین 
دالیل کاهش رشــد اقتصادی جهــان نام برده 
می شــود تا جایی که بانک جهانــی، زیان این 
جنگ برای اقتصاد جهانی طی دو سال  آینده را 
حدود ۷۰۰ میلیارد دالر برآورد کرده اســت. دو 
طرف طیف گســترده ای از محصوالت وارداتی 

یکدیگر را مشمول تعرفه های اضافی کرده اند.
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی 
از ارزهای جهانی را انــدازه می گیرد، با ۰.۱ درصد 
کاهش و در ســطح ۹۷.۵۵۱ واحد بسته شد. نرخ 
برابری هر فرانک ســوئیس معادل ۱.۰۱۱۵ دالر 
اعالم شد.در حوزه برگزیت نیز بوریس جانوسن، 
رهبر حــزب محافظه کار که کمــاکان از رقیب 
اصلی خود یعنی حزب کارگر در نظرســنجی ها 
پیش اســت وعده داده که در صــورت پیروزی، 
پرونده برگزیت را به ســرعت خواهد بســت. از 
سوی دیگر اما جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر 
وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، 
رفراندوم برگزیت را بــرای بار دوم برگزار خواهد 
کرد اما افــزوده که در جریان این همه پرســی 
موضعی بی طرف اتخاذ خواهد کرد. رهبر حزب 
لیبــرال دموکــرات انگلیس که طرفــدار باقی 
ماندن در اتحادیه اروپا است، پیشنهاد همکاری 
با حزب کارگر را در صورت قبول خواســته های 

آن ها مطرح کرده است.
در آخرین دور از معامــالت، پوند با ۰.۱۵ درصد 
افزایش قیمت نســبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۳۱۳۵ دالر مبادله شــد. هر یــورو نیز  با ۰.۱ 
درصد افزایش بــه ۱.۱۰۸۴ دالر افزایش یافت. 
هم چنین هر دالر آمریکا به ۱.۳۱۸۳ دالر کانادا 
کاهش یافت. در برابر همتای ســنگاپوری، هر 

دالر به ازای ۱.۳۶۱۵ دالر سنگاپور مبادله شد.
ری آتریــل، استراتژیســت ارزی در بانک ملی 
استرایال گفت: بازارها به مانند توپ پینگ پونگ 
در حال رفت و برگشت هســتند و شواهد نشان 

می دهد که این روند ادامه خواهد داشت.
در معامالت بازارهــای ارزی جهانی، همچنین 
هــر دالر به ۱۰۸.۸۷۶۳ ین رســید. بــه دنبال 
کاهش شدید رشد اقتصادی ســومین اقتصاد 
بزرگ جهان، دولت ژاپن اعالم کرده یک بســته 
محرک ۱۲۰ میلیارد دالری را برای تقویت رشد 
اقتصادی این کشــور به زودی عملیاتی خواهد 
کرد.  در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا 

به ازای ۱.۴۶۱۰ دالر مبادله شد.


