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  توتال
بهانه ای برای هجمه به دولت

زمان وفای عهد دلواپسان نفتی فرا رسید
آغاز مسیر صادرات دانش بنیان به چین

 در گفت و گو با مدیرکل توسعه مدیریت ریسک
 بیمه مرکزی مطرح شد

وم تاسیس  لز
صندوق ساخت وساز

 اژدهای زرد
 از ما چه می خرد؟

منابع بیمه شخص ثالث 
چگونه هزینه می شود؟

 خطر انحراف در منابع بخش مسکن 
در الیحه بودجه

گروه اقتصاد    اکنون زمان آن فرا رسیده 
تا دلواپســان و منتقدانی که با کارشکنی 
های مختلف باعث فرصت ســوزی و عدم 
اجرای قراردادهــای جدید نفتی و جذب 
ســرمایه گذاری های بین المللی شدند، 

به وعده ها و شعارهای خود عمل کنند.
 زمان طالیی اجــرای قراردادهای نفتی 
که پس از امضای برجام و در ســال های 
1394 و 1395 بود به علت کارشکنی ها 
و ســنگ اندازی های داخلی که ریشه در 
فشارهای سیاســی و جناحی داشت، به 

آسانی از دست رفت.
پس از برجــام، بخــش هــای مختلف 
اقتصادی کشــور و از جمله صنعت نفت 
مــورد توجه شــرکت هــای معتبر بین 
المللی قــرار گرفــت؛ در آن زمان هیات 
هــای نمایندگــی شــرکت هــای بین 
المللی در مذاکرات اعــالم کردند عالوه 
بر ســرمایه گذاری مالی، حاضر به انتقال 
فناوری های جدید و پیشــرفته به ایران 

نیز هســتند؛ اما منتقــدان در پِس بازی 
های سیاسی و جناحی، به جای توجه به 
منافع ملی تالش کردند در مقابل امضای 
قراردادهای جدید با شــرکت های معتبر 
بین المللی کارشــکنی کرده و ســنگ 

اندازی کنند.
نتیجه این کارشکنی ها به این مساله ختم 
شــد که هیات های اقتصــادی خارجی، 
رفتاری محتاطانه از خود نشــان داده و از 
تســریع در مذاکرات با دولت خودداری 
کردنــد؛ آنها نگــران بودند که ســرمایه 
گذاری هــای آنهــا گرفتار بــازی های 
سیاســی و جناحی منتقدان شــده و به 

سرانجام نرسد.
در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت که اردیبهشت 1395 برگزار 
شد، مدیران شرکت های خارجی حاضر 
در نمایشگاه درباره ســرمایه گذاری در 
ایران به ایرنا گفتند: چشــم انداز مثبت و 
خوبی وجود دارد، اما اخباری که از ایران 

می رسد و تهدیدها و فشــارها مخالفان 
سیاســی دولت، نگــران کننده اســت، 
بنابراین ترجیح می دهند منتظر باشــند 

تا ببینند چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
ضرب المثلی میان اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصادی اســت با این مضمون که »پول، 
ترسو است«. در واقع شــرکت ها و بنگاه 
های اقتصادی در جایی ســرمایه گذاری 
می کنند که تهدیدی متوجه آنها نباشد، 
به همین دلیل با مشاهده کارشکنی های 

دلواپسان، به تدریج کنار کشیدند.
کارشــکنی منتقدان و دلواپسان تا روی 
کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا در بهمن 1395 ادامه یافت.
روی کار آمــدن ترامــپ بــا توجــه به 
تهدیداتــش علیه ایــران و برجام، خیال 
منتقدان را راحت کــرد؛ ترامپ که وعده 
داده بود برجام را پاره مــی کند، از زمان 
استقرارش در کاخ ســفید از هیچ تالشی 
برای کارشکنی در مســیر اجرای برجام 

خودداری نکرد تا اینکه در اردیبهشــت 
امسال آمریکا را از این توافق خارج کرد. 

در واقع، ترامپ مســیر دلواپسان داخلی 
در جلوگیری از بهره بــرداری ملت ایران 
از منافع برجام را ادامــه داد و زحمت آنها 
برای ســنگ اندازی در جذب ســرمایه 
گذاری خارجی در حوزه های نفتی را کم 

کرد.
تجربه نشــان داده زمانی که شرکت های 
بین المللی ســرمایه گذاری سنگینی در 
یک کشــور انجام دهند برای حفظ منافع 
خود تالش می کنند تا مانع اعمال فشار و 

تحریم های خارجی شوند.
پس از امضای توافــق برجام، دولتمردان 
که بــر این تجربــه واقف بودنــد، تالش 
کردنــد با مذاکره با شــرکت هــای بین 
المللی به کشــور عالوه بر جذب سرمایه 
گذاری و فناوری پیشــرفته، سدی نیز در 
مقابل فشــارهای احتمالی آمریکا ایجاد 

کنند.

بدیــن ترتیب مذاکــرات فشــرده ای با 
شــرکت های بین المللی در بخش های 
مختلف انجام شــد که بســیاری از آنها تا 

مرز عقد قرارداد نیز پیش رفت.
از جملــه مهمتریــن و پرحاشــیه ترین 
قراردادهای پس از برجام، قرارداد توسعه 
فاز 11 پــارس جنوبــی بود کــه پس از 
کارشکنی های گسترده داخلی در تیرماه 
1396 با کنسرســیومی بیــن المللی به 
رهبری توتال فرانسه به ارزش حدود پنج 

میلیارد دالر به امضا رسید.
در صورتی که قــرارداد توســعه فاز 11 
پارس جنوبی به جــای تیرماه 1396 در 
ســال های 1394 یــا 1395 و پیش از 
روی کارآمدن ترامپ به امضا می رســید، 
براســاس برآوردها 2 تا 2.5 میلیارد دالر 
توســط این شــرکت در ایران ســرمایه 
گذاری می شد که زمینه گره زدن منافع 
این شــرکت فرانســوی با حفظ برجام را 

فراهم می کرد.
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ونده مسکن مهر در سال 98 بسته می شود پر

نظارت موثر و پاسخگویی الزمه مبارزه با فساد

نظر به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت موضوع مبارزه با 
فساد، سازمان ملل نهم دسامبر )18 آذر( را به عنوان »روز مبارزه با فساد« 
نامگذاری کرده اســت و با توجه به مواجهه بیشتر کشــورها با این پدیده 
شوم، از کشورها خواسته شده که در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری 

داشته باشند.
فساد، سوء اســتفاده از قدرت به منظور کسب انتفاع شخصی تعریف شده 
اســت. حال با توجه به تمرکز باالی قدرت در بخــش دولتی، این موضوع 
بیشتر متوجه دولت ها است. با این حال، فساد یک مساله فرابخشی بوده 
و بخش خصوصی و غیر دولتی نیز از این موضوع مبرا نبوده و امکان ســوء 

استفاده از موقعیت شامل آنان نیز می شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور و دستیابی به استقالل اقتصادی در 
گرو ایجاد امنیت پایدار برای ســرمایه گذاران )داخلی و خارجی( جهت 
ســرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی اســت؛ این مهم مستلزم 
اقتصادی شفاف و عاری از فساد اســت؛ چرا که فساد تاثیراتی منفی روی 
شاخص های متعدد اقتصادی از قبیل نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری 

دارد.
فســاد همچنین از طریق کاهش کارایی در کشــور، مانع رشد و توسعه 
اقتصادی است؛ آثار منفی آن بر تخصیص بهینه منابع، گسترش تبعیض 
و بی عدالتی، ایجاد فاصله طبقاتی و رفاه عمومی نیز غیر قابل انکار است؛ 
بنابر این، توجه و پرداختن به موضوع مبارزه با فســاد اقتصادی در کشور 

و اجرایی کردن راه های مبارزه با آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.
اقتصاد کشورمان به جهت نقش آفرینی گسترده دولت در آن و توام بودن 
با بزرگی، ناکارآمدی، کارکردهای منفی بوروکراســی، حضور نهادهای 
صاحب قدرت در حوزه کسب و کار، نوسانات شدید اقتصادی، چند نرخی 
بودن ارز، بروز نبودن و تعدد قوانین و مقررات و پایین بودن سطح کیفیت 
آن، رعایت نکردن و پایبند نبودن به قوانین، نظارت های متعدد از سویی و 
فقدان نظارت موثر و ارزیابی عملکردها از سویی دیگر، نبود شفافیت مالی 
و پاسخگویی، نداشــتن اعتقاد عملی و عزم جدی برای مبارزه با فساد، در 

سال های متمادی درگیر این معضل است.
این امر باعث آسیب جدی به سرمایه اجتماعی و باالرفتن هزینه معامالت 
و تعامالت اقتصادی، کاهش انگیزه جهت ارتقاء بهره وری و کاهش میزان 

سرمایه گذاری خارجی می شود.
در شــرایط کنونی، فســاد به عنوان یکی از معضالت جــدی برای نظام 
جمهوری اسالمی ایران مطرح است که ســازمان یافته و فراگیر شده و در 
صورت مواجهه نامناســب با آن، اثرات زیان بار و غیر قابل جبرانی بدنبال 

خواهد داشت.
بنابراین، به منظور برخورد موثر، یکپارچگی در راهبرد مبارزه با فســاد از 
ضروریت ها است. مبارزه با فساد ضمن اینکه نیازمند ریشه یابی و بررسی 
زمینه ها و علل بروز فساد اســت، امری زمان بر و مستمر بوده که مستلزم 
تقویت اخالق و فرهنگ سازی و اســتقرار نظام شایسته ساالری در کشور 

است.
کاهش میزان فساد در جامعه همچنین نیازمند عزم جدی حاکمیت برای 
استقرار هرچه بیشتر شفافیت از طریق پیاده سازی و عملیاتی کردن ساز 
و کارهای مناسب جهت افشــای اطالعات نهادهای وابسته به حاکمیت، 
کاهش نقش عوامل انســانی، بهبود فضای اداری، تنقیــح و بروز کردن 

قوانین، پایبندی به حاکمیت قانون و اعمال بی طرفانه آن است.

سرمقاله

عباس آرگون  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران

ونق می دهد مصوبه دولت، مناطق آزاد را ر
 مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: مصوبه اخیر هیات وزیــران در زمینه معافیت واردات مواد اولیه و 
قطعات موردنیــاز تولید به مناطق آزاد از ثبت ســفارش، این مناطق را 

رونق می دهد.
 مرتضی بانک در بازدیــد از واحدهای صنعتی منطقــه ویژه اقتصادی 
شیراز افزود: یکی از مشــکالت فراروی فعاالن اقتصادی استان فارس و 
کشور در حوزه ثبت سفارش کاالهای مورد نیاز است که با مصوبه اخیر 
دولت، واحدها می توانند در زمینه واردات مــواد اولیه و قطعات یدکی 

بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه و آزاد را در دستور کار قرار دهند. 
هیات وزیران در جلســه هفتم آذرماه گذشــته خود به ریاست حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حســن روحانی رییس جمهوری، به منظور 
تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشــور، واردات مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز تولید بــه مناطق آزاد تجــاری- صنعتی و ویــژه اقتصادی 
را براســاس مقررات این مناطق، از تشــریفات ثبت سفارش در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت معاف کرد.
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد فهرســت 
گروه های کاالیی فوق الذکر را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورایعالی 
مناطــق آزاد و گمرک اعالم و بــه طریق مقتضی به اطــالع واحدهای 

تولیدی و تجاری برساند.
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی در بخش دیگری از 
سخنان خود اظهار داشــت: برخی فعاالن اقتصادی نیازمند تخصیص 
ارز برای واردات هســتند تا بتوانند مشــکالت واحد های صنعتی خود 
را برطرف کنند و بر اســاس تفاهم نامه هایی که صورت گرفته اســت، 
مشــکالت این واحدها برطرف می شــود و ارز نیمایی به این واحدها 
پرداخت می شود.  دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشــت: منطقه ویــژه اقتصادی 
شــیراز در حوزه صنعت فعالیت خوبی داشته است و می تواند خاستگاه 

مجموعه های مهم صنعتی در استان فارس باشد.

مناطق آزاد

مدیرعامل پتروشیمی غدیر تشریح کرد



در گفت و گو با مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی مطرح شد

منابع بیمه شخص ثالث چگونه هزینه می شود؟
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اختصاص می یابد
 وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت با بیــان اینکــه 80 درصــد تولید 
خودروسازان به اجرای تعهدات اختصاص می یابد، گفت: خودروسازان 
باید با فروش اموال مازاد و دریافت تسهیالت از بانک، منابع مالی مورد 

نیاز خود را تامین کنند.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که  در جلســه فراکســیون 
مســتلقین والیی مجلس شورای اســالمی حضور یافته بود با اشاره به 
ضرورت پایبندی خودروســازان به اجرای تعهدات، افزود: تعهدات به 

طور کامل اجرا خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا فروش فوری خودرو با 
هدف تامین مالی برای خودروسازان انجام می گیرد؟ گفت: خیر؛ اگرچه 
خودروساز به منابع نقدی نیاز دارد اما نمی توان با فروش فوری این نیاز 

را تامین کرد. 
رحمانی بیان کرد: خودروســازان باید با فروش امــوال مازاد و دریافت 

تسهیالت از بانک و سایر کانال ها منابع مالی خود را تامین کنند. 
وزیر کابینه دوازدهم درباره طرح وزارت صنعت برای ســاماندهی بازار 
خودرو، اظهار داشت: وزارتخانه طراح این طرح نیست. خودروسازان به 

عنوان واحدهای تولیدی مستقل، دنبال این طرح هستند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ســازمان حمایت از مصرف 
کننده درباره قیمت تمام شده کاالها نظر می دهد، خاطرنشان کرد: این 
سازمان براساس وظایف خود قیمت ها را ارزیابی کرده و نظرات خود را 

ارائه می دهد. 
وی یادآور شــد: ممکن است خودروســاز قیمت های مختلفی در نظر 
داشته باشد اما سازمان حمایت از مصرف کننده این قیمت ها را نپذیرد. 

ونده مسکن مهر در سال 98 بسته می شود پر
 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مســکن مهر گفت: طبق قولی که به 
رییس جمهوری داده ایم، پرونده مسکن مهر تا شهریور سال 98 بسته 

خواهد شد.
احمد اصغری مهرآبادی در نشست شورای مسکن استان قزوین افزود: 
در برگزاری جشن پایان کار مسکن مهر منتظر اتمام واحدهای مشکل 
دار و بحرانی نمی مانیم چون نمی توان اقدامات بزرگ انجام شــده در 

مسکن مهر را معطل چند واحد مشکل دار و نیمه تمام گذاشت. 
وی اضافه کرد: برای رســیدگی ســریعتر به پرونده های مشــکل دار 
مسکن مهر در دستگاه قضایی به پیشــنهاد ما شعبه ویژه در این زمینه 
تشکیل و دســتور آن به تمامی محاکم قضایی توســط رییس کل قوه 

قضاییه ابالغ شد. 
قائم مقام وزیر و راه شهرسازی در امور مســکن مهر اضافه کرد: مسکن 
مهر در کشور طرح بســیار بزرگ و عظیمی اســت و باید با کمک همه 

دستگاه های متولی و مرتبط برای رفع مشکالت این پروژه اقدام شود. 
وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشــکالت این طرح 
نخواهد بود، افزود: طبق نظر وزیر راه و شهرســازی باید تفاهم نامه ای 
با استانداران تهیه شــود تا تعهدات وزارت راه و شهرسازی و استانداران 

برای اتمام هرچه سریعتر مسکن مهر در کشور مشخص شود. 
مهرآبادی با اشاره به پیشــنهاد راه اندازی کمیته ای ویژه برای بررسی 
مشکالت مسکن مهر، افزود: این کارگروه باید با کار کارشناسی، درست 
و دقیق برآوردهای کارشناسی خود را در شورای مسکن استان تصویب 

کند تا مشکالت این بخش هرچه سریعتر مرتفع شود. 
وی با بیان اینکه ما آماده حل مشــکالت مســکن مهر هستیم، افزود: 
بسیاری از مشکالت این طرح به استان ها باز می گردد که باید با طرح در 

کمیته ای ویژه برای حل آنها اقدام شود. 
مهرآبادی با اشاره به تقدیم الیحه بودجه ســال 98 به مجلس شورای 
اسالمی، افزود: موارد بسیار خوبی از قبیل تامین منابع برای بانک های 
طرف قرارداد این طــرح و همچنین تامین منابع مالی بانک مســکن، 
تامین قیر در الیحه آمده اســت که در صورت تصویب کمک زیادی به 

طرح مسکن مهر خواهد کرد. 
وی اضافه کرد: اســتان قزوین در طرح مســکن مهر بســیار منظم و 
هماهنگ با وزارت راه و شهرســازی کار کرده اســت و نمی توان انتظار 
داشت در طرحی با این وسعت هیچ عیب و ایرادی وجود نداشته باشد و 

باید به تدریج برای رفع مشکالت آنها اقدام کرد. 
این مســئول افزود: در استان قزوین 12 تعاونی مســکن مهر با 2 هزار 
واحد دارای مشکالت قضایی و اداری هســتند که باید با کمک دستگاه 
های اجرایی و قضایی هرچه سریعتر برای رفع مشکالت آنها اقدام شود. 
وی همچنین گفت: 45 هزار واحد مسکن مهر استان قزوین از 50 هزار 
واحد تحویل داده شده است و برخی نواقص این واحدها باید با تشکیل 

کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع شوند. 

عزم جدی دولت برای واگذاری سرخآبی ها
 رئیس سازمان خصوص ســازی با تاکید بر اینکه دولت برای واگذاری 
ســرخابی های پایتخت به بخــش خصوصی عزم جــدی دارد، گفت: 
پرسپولیس و اســتقالل در مجموع بیش از 290 میلیارد تومان بدهی 

دارند.
علی اشرف پوری حســینی پس از برگزاری نشست تخصصی بررسی 
ابعاد واگذاری اســتقالل و پرســپولیس که بعدازظهر امــروز در اتاق 
بازرگانی برگزار شــد، اظهار داشــت: این نشســت با حضور مسئوالن 
اتاق صنایع و معدن و کشــاورزی و بازرگانی، سازمان خصوصی سازی، 

صاحب نظران و پیشکسوتان فوتبال برگزار شد.
وی افزود: اگر بنا به واگذاری نبود، دولــت انگیزه ای برای پایان دادن به 

مصوبه سال 94 مبنی بر واگذار نشدن استقالل و پرسولیس نداشت.
پوری حســینی با بیــان اینکه مصوبه ســال 1394 باید لغو می شــد 
تا فعالیت ها برای خصوصی ســازی را دوباره آغــاز کنیم، گفت: در این 
مسیر وزیر ورزش به رئیس جمهور نامه نوشت و واگذاری سرخآبی ها با 

سپری شدن مراحل مختلف، مصوب شد.
وی با اشــاره به اینکه در هر اقدامی می توان با طرح ســواالت، معایب و 
تردیدهای مختلف، اصل کار را زیر ســوال برد، ادامه داد: تصمیم جدی 

داریم تا تکلیفی که مجلس برعهده دولت گذاشته است را عملی کنیم.
رئیس سازمان خصوص سازی در مورد مشخص نشدن صورت حساب 
مالی این 2 باشــگاه، توضیح داد: بخش مهم قیمت این 2 باشگاه، برند 
آنها است. همچنین توضیحات مســئوالن استقالل و پرسپولیس برای 
نیاوردن ورزشگاه ها و ســاختمان های مرکزی خود در صورت حساب 

هالی مالی قانع کننده است. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باشــگاه های پرسپولیس و استقالل 
طلبکاران زیادی دارند که می توانند دارایی های موجود را ضبط کنند و 
به همین دلیل سند زدن ورزشگاه و ساختمان اداری هنوز اجرایی نشده 
است. وی با اشــاره به اینکه جلســات برای رفع ابهامات واگذاری ادامه 
خواهد داشت، ادامه داد: انتظار نداشته باشــید واگذاری این باشگاه ها 
با نقد روبرو نشــود و قطعا معایب وجود خواهد داشت. هر اقدامی با نقد 
روبرو می شــود و باید عادت کنیم که نظر اکثریــت و هیات واگذاری را 

قبول کنیم.
پوری حسینی در خصوص اینکه مسائل سیاسی در واگذار نشدن این 2 
باشگاه تاثیرگذار بوده است یا نه، پاسخ داد: در همه واگذاری هایی که با 
مخالفت روبرو می شود، رد پای مسائل گوناگون از جمله سیاسی وجود 

دارد و امیدواریم مخالفت ها از بین برود.

میز خبر

دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه مسئولیت نظارت 
بر کار صرافــان برعهده بانک مرکزی اســت،گفت:در 
کنار این،کمیته داوری را تشــکیل داده ایم تا اگر مردم 
نسبت به عملکردصرافی ها شــکایت دارند، رسیدگی 

کنیم.
رضا ترکاشــوند در گفتگو با مهر بــا تاکید بر اینکه 
مســئولیت نظارت بر کار صرافــان برعهده بانک 
مرکزی است،گفت: با این وجود، در کانون صرافان 
کمیته داوری تشــکیل داده ایم تا اگر مردم نسبت 
به عملکردصرافی ها شــکایتی دارند، رســیدگی 

کنیم.
وی افزود:  اگر شــهروندان نســبت به عملکرد صرافی 

ها شکایتی دارند، می توانند شــکایت خود را با کانون 
صرافان در میان بگذارند و ما نیز تالش خواهیم کرد که 
به شکایت آنها ظرف کوتاه ترین مدت رسیدگی کنیم؛ 
در همین ارتباط اگر شــکایتی در کانون به ثبت برسد، 
صراف را احضار کــرده و در کمیتــه داوری موضوع را 
مورد بررســی قرار خواهیم داد و طی دو هفته به مساله 

رسیدگی می کنیم.
وی گفت: عــالوه بر رســیدگی به شــکایات مردم از 
صرافی ها  که در حال حاضــر در کمیته داوری کانون 
در حال انجام است، قصد داریم واحد بازرسی و کنترل 
صرافی ها را راه اندازی کنیم تا بصورت دوره ای بتوانیم 
از صرافی ها بازرســی به عمل آوریم؛ البتــه این اقدام 

نیازمند مجوز بانک مرکزی اســت و ما درخواست آن 
را ارائه داده ایم. 

ترکاشــوند با تأکید بر ضرورت خرید ارز از صرافی های 
مجاز به مردم هشدار داد: خریدهای خیابانی از دالالن 
ممکن اســت منجر به فروش دالرهای تقلبی شود که 
در خارج از کشــور برای مســافران دردسرساز خواهد 

شد.
دبیرکل کانون صرافان افزود: هر کجای دنیا فردی را با 
ارز تقلبی دســتگیر کنند، دو سال زندانی خواهد شد و 
بنابراین به مردم توصیه می کنیم حتما ارز را از صرافی 

های مجاز خریداری کنند.
ترکاشوند تأکید کرد: تمام خواســته کانون صرافان از 

دولت در بازار ارز آن اســت که نرخ بر اساس ساز و کار 
بازار ، و عرضه و تقاضا تعیین شــود کــه البته منظور از 
سازوکار بازار رها بودن نیست، بلکه دولت نباید پی در 
پی به عنوان یک بازارساز وارد شده و به یکی از بازیگران 
بازار تلقی شــود و اجازه ندهد عرضــه و تقاضا، نرخ را 

تعیین کند.
وی گفت: دولــت باید به عنوان یکــی از بازیگران بازار 
اجازه دهد تا مکانیــزم عرضه و تقاضا شــکل گرفته و 
زمانی که قیمت باال رفت، عرضه را افزایش دهد و زمانی 
که نرخ کاهش یافــت، عرضه را کاهــش دهد، در این 
صورت می تواند به مکانیزم بازارســازی خود به شکل 

واقعی جامه عمل بپوشاند.

صرافی

 لیال جودی   در شــرایطی که صنعت بیمه 
پارســال بیش از 1200 میلیارد تومان بابت 
کمک به مصدومــان حــوادث رانندگی به 
وزارت بهداشــت پرداخت و ایــن رقم برای 
امســال به حــدود 1900 میلیــارد تومان 
رسیده است، یک مســئول در بیمه مرکزی 
می گوید: گزارش وزارت بهداشت از هزینه 

کرد این منابع گویا و شفاف نیست.
 رشته بیمه شخص ثالث از مهمترین رشته 
های صنعت بیمه در ایران به شــمار می رود 
که حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را 

به خود اختصاص داده است.
همین اهمیت ســبب شــده تا قانونگذار در 
فصل بودجــه ریزی بخواهد به شــکل های 
مختلف بخشــی از درآمد ناشی از آن را برای 
تامین مالی بخشــی از بودجه عمومی دولت 
بویژه ســازمان های هزینه بــر، اختصاص 

دهد.
نمونــه این مــوارد، اختصــاص تبصره 10 
قوانیــن بودجه بــه صنعت بیمه اســت که 
براساس آن سالیانه مبلغی از محل بیمه نامه 
های شخص ثالث برای کاهش تلفات جاده 
ای به اورژانس، ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و نیــروی انتظامی اختصاص 
می یابد کــه رقم پیش بینی شــده آن برای 
بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان است.

عالوه بر این و طبق قانون بیمه شخص ثالث، 
شــرکت های بیمه باید 8 درصد از حق بیمه 
دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی 
واریز کنند تا صرف پرداخت دیه کسانی شود 
که بر اثر تصادفات رانندگــی فوت کرده اند 
یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد 
گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه 
نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس 

نباشد.
همچنین براســاس مــاده 30 قانون الحاق 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( »به 
منظور تامین بخشی از منابع الزم برای ارایه 
خدمات تشــخیصی و درمانی به مصدومان 
حوادث و سوانح رانندگی، شرکت های بیمه 
موظف شده اند معادل 10 درصد از حق بیمه 
پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به 
حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت 

بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند«.
»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور 
را هر 6 ماه یکبار بــه بیمه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی گزارش کند.«
با این اوصاف، در پیوست های الیحه بودجه 
ســال 1398 کل کشــور نیز دو ردیف برای 
پیش بینی پوشــش هزینه های مصدومان 

سوانح رانندگی پیش بینی شده است.

 افزایش 2 برابری هزینه درمان در 
بیمارستان های خصوصی

در الیحه بودجه سال آینده وزارت بهداشت 
در دو ردیف چگونگی هزینه کرد این منابع 
را پیش بینی کرده اســت که براســاس آن 
برای »کمک به درمان مصدومین ســوانح 
و حوادث در بیمارســتان های خصوصی« 
آن هم به میــزان بیــش از 8100 بیمار در 
مجموع 190 میلیــارد تومان هزینه خواهد 
شد؛ بنابراین بهای تمام شده برای هر بیمار 

2 میلیون و 333 هزار و 870 تومان است.
ردیف دیگــر »کمک به درمــان مصدومان 
سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی، 
اورژانس پیش بیمارســتانی و در اورژانس 
تهران و دانشــگاه های علوم پزشکی« است 
که پیش بینی شده در ســال آینده به بیش 
از یــک میلیــون و 268 هزار بیمــار از این 
بابت خدمت رسانی شــود که سرانه آن یک 
میلیون و 348 هــزار و 500 تومــان و کل 
هزینه پیش بینی شــده از این محل 1710 

میلیارد تومان است.
نکته قابل تاملی کــه در این خصوص وجود 
دارد، مقایســه ارقــام آن با قانــون بودجه 
امسال کل کشور است زیرا در قانون امسال 
تعداد بیمارانی که از ایــن محل درمان می 

شــوند، همین تعداد بوده امــا هزینه پیش 
بینی شــده برای آن در بیمارســتان های 
خصوصی 95 میلیارد و 900 میلیون تومان 
و در بیمارستان های دولتی 1400 میلیارد 

تومان است.
این در حالیست که طبق قانون، تلفات ناشی 
از ســوانح جاده ای باید سال به سال کاهش 
یابد امــا می بینیم کــه در ردیف های پیش 
بینی شــده برای وزارت بهداشــت، تعداد 
مصدومان تغییری نکرده و حتی برای سال 
96 نیز تعــداد مصدومان پیش بینی شــده 

همین تعداد بوده است.
نکته قابل تامل دیگر اینکه سازمان پزشکی 
قانونی کشــور تعــداد مصدومان ناشــی از 
حوادث رانندگی را در ســال گذشته حدود 
335 هزار نفــر اعالم کرده اســت که کمتر 
از یک ســوم ارقام مندرج در بودجه وزارت 

بهداشت است.

 گزارش وزارت بهداشت از مصدومان جاده 
ای شفاف نیست

در ایــن زمینه محمود اســعدی ســامانی 
مدیــرکل توســعه مدیریت ریســک بیمه 
مرکزی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
طبق قانون، وزارت بهداشــت موظف است 
اقدام های الزم برای درمــان فوری و بدون 
قید و شــرط حوادث رانندگــی را در همه 
واحدهای درمانی اعم از دولتی و خصوصی 
و نیز اعزام آنها به مراکــز تخصصی به عمل 

آورد.
وی افــزود: بر پایه مــاده 30 قانون »تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولــت2«، برای 
تامیــن مالی بخشــی از هزینه هــای الزم 
برای ارایه خدمــات تشــخیصی و درمانی 
به مصدومان حوادث جاده ای باید ســاالنه 
معادل 10 درصد از حق بیمه شــخص ثالث 
به طور مســتقیم بــه حســاب درآمدهای 
اختصاصــی وزارت بهداشــت نــزد خزانه 
داری کل کشور واریز شــود و این وزارتخانه 
باید هــر 6 ماه یکبار گــزارش عملکرد آن را 
به بیمه مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه و 

کمیسیون بهداشت مجلس ارایه کند.
اســعدی ســامانی با تاکید بر اینکه »بیمه 
مرکزی« طبق قانون مسئول حسن اجرای 
این قانــون اســت، اظهار داشــت: تاکنون 
وزارت بهداشت ســه گزارش 6 ماهه شامل 
»6 ماهــه دوم ســال 95«، »6 ماهــه اول 
ســال 96« و »6 ماهه دوم سال 96« به بیمه 
مرکزی داده است اما این گزارش های بسیار 
کلی بوده و اطالعات مورد نیاز صنعت بیمه 

را ندارد.
مدیــرکل توســعه مدیریت ریســک بیمه 
مرکزی اظهار داشت: بیمه مرکزی نیازمند 
آماری اســت کــه بتواند روی آن بررســی 
های آماری انجــام داده و با همکاری وزارت 
بهداشــت چگونگی هزینه کردهــا را بهینه 
سازی کند؛ به طور یقین ظرفیت های خوبی 
در وزارت بهداشــت و بیمــه مرکزی وجود 
دارد که با کمک یکدیگر مــی توانند کمک 

به مصدومان حوادث جاده ای را ارتقا دهند.

وی افــزود: برای نمونه ممکن اســت برخی 
مراکز درمانــی باالتر از حــد میانگین برای 
مصدومان هزینه کنند که باید بررسی شود 
مشــکالت آنها چیســت و اگر مانعی وجود 

دارد آن را رفع کنیم.
وی در توضیح مفاد گزارش وزارت بهداشت 
گفت: »آمار ارائه شــده وزارت بهداشــت، 
بسیار کلی اســت؛ مثال می گوید هر یک از 
دانشــگاه های علوم پزشکی چقدر بابت این 
ردیف بودجه، هزینه کــرده اند در حالی که 
هر یک از این دانشگاه ها چند مرکز درمانی 
و خدمات بهداشــتی را تحت پوشش دارند 
که باید مشخص شود ســهم هر کدام چقدر 

است.«
وی افزود: برای نمونه شهرســتانی همچون 
ســراب می تواند ده ها مرکز درمانی را تحت 
پوش داشته باشــد اما آمار وزارت بهداشت 
می گوید بــرای کل شهرســتان، بابت چه 
تعداد پرونده و به چه میزانــی از این ردیف 
هزینه کرده اســت و اطالعــات جزئی ارایه 

نمی کند.
اسعدی سامانی درباره اینکه گفته می شود 
»آمار پیش بینی شده وزارت بهداشت بابت 
مصدومان حوادث جاده ای غیرواقعی بوده و 
ممکن است این وزارتخانه منابع این ردیف 
را در دیگر مصــارف مربوط به بهداشــت و 
درمان هزینه کرده باشــد« گفــت: قانون 
الزام دارد این منابع 10 درصدی فقط صرف 
درمان فــوری و بی قید وشــرط مصدومان 
رانندگی شــود و شــامل کمک بــه دیگر 

مصدومان نیست.
این مســئول در بیمه مرکزی درباره اینکه 
»چرا برآورد وزارت بهداشت درباره کمک به 
مصدومان سوانح جاده ای در سال های 96 
تا 98 ثابت مانده است«، گفت: این موضوع 
را باید از وزارت بهداشــت بپرسید که بر چه 
مبنایی آن را محاســبه کــرده و در قوانین 

بودجه گنجانده اند.
اسعدی سامانی اظهار داشــت: معیار بیمه 
مرکزی برای تلفات حوادث رانندگی و جاده 
ای، آمار رســمی سازمان پزشــکی قانونی 
کشور است که به طور رسمی در تارنمای این 
سازمان منتشر می شــود که متوسط تعداد 
مصدومان این حوادث را ســاالنه 335 هزار 

نفر اعالم می کند.
مدیــرکل توســعه مدیریت ریســک بیمه 
مرکزی تاکید کــرد: »این ســوال برای ما 
نیز وجود دارد که باید به کدام آمار اســتناد 
کنیم؟! پزشــکی قانونی تعداد مصدومان را 

ساالنه 335 هزار نفر و تعداد متوفیان را 17 
هزار نفر برآورد می کند.«

 تلفات جاده ای دوباره صعودی شد
اسعدی سامانی در پاسخ به این پرسش ایرنا 
مبنی بر اینکه مگر نباید با توجه به تخصیص 
بودجه از محل بیمه شخص ثالث به سازمان 
راهداری و نیروی انتظامی، تلفات جاده ای 
رو به کاهش باشــد؟ گفت: براساس تبصره 
10 قانون بودجه امسال که در الیحه بودجه 
سال آینده نیز آمده، هر سال مبلغی از محل 
بیمه شــخص ثالث به اورژانس، ســازمان 
راهداری و نیروی انتظامی واریز می شــود 
تا منجر به کاهش تصادفــات و مرگ و میر 

ناشی از آن شود.
وی افزود: این رقم در بودجه ســال گذشته 
250 میلیارد تومان و بودجه امســال 275 
میلیارد تومان بود و در الیحه بودجه ســال 
آینده 300 میلیارد تومان پیش بینی شــده 

است.
مدیــرکل توســعه مدیریت ریســک بیمه 
مرکزی تاکید کــرد: با وجــود اینکه ارقام 
مربوط به ایــن تبصره از قانــون بودجه هر 
ســال افزایش یافته اما در عمــل می بینیم 
که تلفات ناشــی از حوادث رانندگی ســال 
گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد کرده 

است.
وی افزود: حتی در 9 ماهه نخســت امسال 
نیز در مقایســه با مدت مشابه پارسال شاهد 
افزایــش تصادفــات و به دنبــال آن تلفات 

رانندگی بوده ایم.
اسعدی سامانی تاکید کرد: در صحبت های 
دوســتانه با مســئوالن وزارت بهداشت بر 
این نکته تاکید شــده است که بیمه مرکزی 
به عنــوان بخش حاکمیتــی صنعت بیمه و 
جزئی از دولت خواهان همــکاری با وزارت 
بهداشــت و تعامل با آن برای حل مشکالت 
ناشی از حوادث رانندگی است؛ بنابراین باید 
تالش کرد تا با همکاری یکدیگر مشکالت را 

شناسایی و رفع کنیم.
وی افــزود: »بارهــا بــا مســئوالن وزارت 
بهداشــت برای ارایه آمار دقیــق از هزینه 
کرد مربوط بــه 10 درصد از بیمه شــخص 
ثالث مکاتبه کرده ایم و حتی فرم »اکســل« 
مورد نظر را نیز در اختیــار آنها قرار داده ایم 
تا اطالعات مورد نیاز صنعت بیمه استخراج 

شود اما تاکنون اقدامی نشده است.«
مدیــرکل توســعه مدیریت ریســک بیمه 
مرکزی گفت: مسئوالن وزارت بهداشت به 
طور شفاهی قول مســاعدت با بیمه مرکزی 
را داده اند امــا هنوز این کار اجرایی نشــده 

است.
اسعدی سامانی اظهار داشت: آخرین مکاتبه 
رئیس کل بیمه مرکزی با وزیر بهداشــت به 
حدود ســه هفته پیش باز می گردد؛ انتظار 
می رود این وزارتخانه بــرای بهبود خدمت 
رســانی به مردم و هزینه کرد منابعی که از 
محل بیمه نامه هــای صادره بــرای مردم 
تامین می شــود، همکاری الزم را داشــته 

باشد.

 سهم هر مصدوم حوادث از منابع بیمه 
شخص ثالث چقدر است؟

برپایه آخرین آمارهــای بیمه مرکزی، حق 
بیمه تولیدی بیمه شــخص ثالث در ســال 
گذشــته 12 هزار و 616 میلیــارد و 940 
میلیون تومــان بود که بایــد 10 درصد آن 
طبق قانون به وزارت بهداشــت واریز شود 

یعنی 1261 میلیارد و 694 میلیون تومان.
با توجه به اینکه طبق آمار ســازمان پزشکی 
قانونی کشور پارســال 335 هزار و 995 نفر 
در حوادث جاده ای مصدوم شده اند، به این 
ترتیب سرانه هر مصدوم از پولی که بیمه ها 
می دهند، ســه میلیون و 755 هزار تومان 

است.
پرداخت این مبلغ در شــرایطی اســت که 
رشــته بیمه شــخص ثالث جزو رشته های 
زیانده در صنعت بیمه به شمار می رود جای 
تامل دارد زیرا ضریب خسارت در این رشته 

به 93.1 درصد رسیده است.
صنعت بیمه در سال گذشته در مجموع 21 
میلیون و 408 هــزار و 924 فقره بیمه نامه 
شــخص ثالث صادر کرد و بابت 941 هزار و 
620 فقره پرونده نزدیک هشت هزار و 867 
میلیارد تومان خســارت به بیمــه گذاران 

پرداخت.
همچنین براساس آخرین آمارهای سازمان 
پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان ناشی 
از حوادث رانندگی در نیمه نخســت امسال 
هشــت هزار و 841 نفر و تعــداد مصدومان 
ناشــی از این حوادث 194 هزار و 298 نفر 
بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 

به ترتیب 1.7 درصد و 8.1 درصد رشد دارد.
با ایــن اوصاف می توان گفت بــا وجود آنکه 
حدود 22 درصــد از درآمد ناشــی از بیمه 
شــخص ثالث بابت کاهش تلفات جاده ای 
و نیز درمــان مصدومان ناشــی از آن هزینه 
می شــود، اما نه فقط حــوادث رو به کاهش 
نگذاشــته بلکــه هزینــه ناشــی از درمان 

مصدومان نیز رو به افزایش است.

 نقش بیمه های پایه درمان در معالجه 
مصدومان سوانح جاده ای چیست؟

در قانون شــخص ثالث مصــوب 1395 که 
اکنون مبنــای عمل صنعت بیمه اســت، 2 
ماده اساسی در بحث خســارت های بدنی 
و معالجــه مصدومان ناشــی از این حوادث 
وجود دارد؛ در ماده یک این قانون »خسارت 
بدنی« اینگونه تعریف شــده است: »هر نوع 
دیه یا اَرش ناشــی از هر نــوع صدمه به بدن 
مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو 
اعم از جزئی یا کلــیـ  موقت یــا دائم، دیه 
فوت و هزینه معالجه با رعایــت ماده ) 35( 
این قانون به ســبب حوادث مشــمول بیمه 

موضوع این قانون«.
در ماده 35 این قانون نیز آمده است: »هزینه 
های معالجه اشــخاص ثالث زیــان دیده و 
راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول 
قانون دیگری نباشــد، با لحــاظ ماده )30( 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
) 2( حســب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا 

صندوق است.«
با این اوصاف و با توجــه به اینکه در ماده یک 
گفته شــده هزینه معالجه مصدوم با رعایت 
ماده 35 توسط شــرکت های بیمه پرداخت 
شــود، باید پرسید ســهم بیمه های پایه در 
درمان مصدومان حوادث جــاده ای چقدر 

است؟ 
در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث پرداخت 
هزینــه معالجه مشــروط به این اســت که 
مصدوم تحت پوشــش ســایر قوانین یعنی 
بیمه های درمان پایه مانند تامین اجتماعی 

و یا حتی بیمه سالمت نباشد.
پرســش دیگری که وجود دارد این است که 
چند درصد از مصدومان حــوادث جاده ای 
بیمه پایه ندارند؟ پاسخ آن را فقط در گزارش 
مشــروح وزارت بهداشــت از هزینه درمان 
مصدومان حوادث جــاده ای بایــد یافت؛ 
گزارشــی که تاکنون به بیمه مرکزی ارایه 

نشده است.

نظارت بر صرافان منتظر مجوزبانک مرکزی



خطر انحراف در منابع بخش مسکن در الیحه بودجه

وم تاسیس صندوق ساخت وساز لز

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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رییس کمیسیون فرهنگی شورای اســالمی شهر کرج گفت: جشنواره 
ابوذر می تواند به ارتقا جایگاه علمی رسانه کمک کند. 

اکبر سلیم نژاد با اشاره به اینکه در کنار حس رقابت؛ همراهی و همدلی 
اصحاب رسانه باید تقویت شود؛ افزود: تداوم برگزاری اینگونه جشنواره 
ها ضروری است.  وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره ابوذر، 
افزود: امیدوارم اهالی رسانه بازخوردهای کمی و کیفی مناسبی از این 

جشنواره دریافت کنند. 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر کرج به حمایت شورا و 
شهرداری از رسانه اشــاره کرد و یادآور شد: رسانه به عنوان رکن چهارم 
دموکراســی باید نقش پررنگ تری را در جهت رسیدن کشور به توسعه 

بازی کند.
سلیم نژاد با بیان این که جشــنواره هایی مانند ابوذر که ماهیت انقالبی 
دارند باید مشــارکت صددرصدی اهالی رســانه را همراه کند، یادآور 
شــد: ســال آینده با برنامه ریزی بهتر نقش موثری در برگزاری چنین 

جشنواره هایی ایفا خواهیم کرد.

ج و طالقان با بارش اخیر  وضعیت ذخایر سد کر
تغییری نکرد

 مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره 
به بارش های اخیر، گفت: ذخایر دو ســد کرج و طالقان پس  بارش های 

تغییر محسوسی نداشته است.
ســعید نقدی اظهار کــرد: به رغم بارش هــای خوب اخیــر تغییرات 

محسوسی در وضعیت سد طالقان و کرج شاهد نیستیم.
وی مقیاس اندازه گیری سال آبی را از اول مهرماه تا پایان شهریور اعالم 
کرد و گفت: در حال حاضر 62 درصد مخزن سد طالقان پُر است که این 

میزان نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش داشته است.
مدیر دفتر مطالعات پایه آب شــرکت آب منطقه ای استان البرز بابیان 
اینکه در حال حاضر 40 میلیون مترمکعب ورودی ســد طالقان است، 
افزود: 60 میلیون مترمکعب آب خروجی این ســد اســت که حتی از 

مخازن هم اضافه برداشت شده است.
نقدی در بخش دیگری به وضعیت ســد کرج اشاره کرد و گفت: این سد 
نیز در حاضر 64 درصد پُر است که نسبت به سال قبل 7 درصد افزایش 
داشته است. وی اضافه کرد: 51 میلیون مکعب آب ورودی به سد کرج 
اســت، همچنین 76 میلیون مترمکعب خروجی این سد است که این 

میزان ها نشان دهنده مصرف باالی آب است.
مدیر دفتــر مطالعات پایــه آب شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز 
با تأکید بر اینکه نبایــد به این بارندگی ها دل خــوش کنیم و مصرف را 
باال ببریم، اضافه کرد: با توجه به اعالم ســازمان هواشناســی کشور با 
افزایش 2 درصدی دما مواجه است. نقدی بیان کرد: با توجه به افزایش 
دما زمستان سردی نخواهیم داشــت و باید امسال از سال های گذشته 

صرفه جویی بیشتری داشته باشیم.
وی در پایان گفت : مقداری از آب باران و برف ها تبخیر می شــود و اصاًل 
به سد وارد نمی شود ولی امیدواریم که امسال شاهد بارش برف و باران 

باشیم.

یک هزار و 200 فرصت شغلی برای نیازمندان 
البرز ایجاد شد

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( البرز گفت: 
امســال یک هزار و 200فرصت شغلی از محل تســهیالت بانکی برای 

نیازمندان استان ایجادشده است.
شــاهین رضایی افزود: برای ایجاد این فرصت های شغلی 220میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
وی ادامه داد: 55 درصد از دریافت کنندگان تســهیالت اشتغال زنان 
و 45 درصد نیز مردان هســتند و حدود 285نفر نیز از طریق کاریابی ها 
جذب بازار کار شدند. رضایی گفت: امسال 80 درصد دریافت کنندگان 

تسهیالت شهری و 20درصد روستایی هستند.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( البرز ارائه 
آموزش های مهارتی به مددجویان را به عنوان پیش نیاز اشتغال در زمره 
محورهای اصلی حوزه توانمندسازی برشــمرد و افزود: طی این مدت 
یک هــزار و 400 مددجوی فاقد مهارت در دوره های آموزشــی مراکز 

معتبر و مورد تأیید سازمان فنی و حرفه ای شرکت کردند.
وی تاکید کرد: کارشناسان اشــتغال کمیته امداد البرز برای اطمینان 
از پایداری و دوام مشــاغل ایجادشــده از ســوی مجریــان طرح های 

خودکفایی به طور مستمر بر مراحل اجرای طرح نظارت می کنند.
رضایی گفت: تسهیالت اشتغال این نهاد تا سقف 200میلیون ریال و با 

تنوع یکصد شغل قابل پرداخت است.
کمیته امداد امام خمینی )ره( البرز 33 هزار نفر درقالب 20 هزار خانوار 

را زیر پوشش خود دارد.

میز خبر

کرج-فریبا حســن آبی   درحالی که اســتان البرز 
همجوار پایتخت اســت،از محرومیت برخی امکانات 
درآب وبرق رنج مــی برد که برای حل این مشــکالت 

،تالش بیشتر نمایندگان مردم درمجلس را می طلبد.
مهندس مهاجــری معاون تحقیقات ومنابع انســانی 
وزارت نیرو درجلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب وبرق به میزبانی آبفا بابیان ایــن مطلب افزود:می 
پذیریم که استان البرز با مشــکل کمبود ومحدودیت 
منابع آب وبرق روبروســت ،اما راه حل آن هم درخود 

استان وبه تالش مدیران آن بستگی دارد.
وی ادامه داد:به دنبال بیان مشــکالت باید به دنبال راه 
حل های منطقه ای هم بود ویکی از این راهها،تقســیم 
مشــکالت وکوچک کردن آن به موضوعاتی است که 

بتوان حل کرد وبهتر به نتیجه رسید.

مهندس مهاجری نقش نیروهای ماهر دربهره برداری 
از صنعت را اصلی اساســی عنوان کــرد وگفت:میزان 
آمــوزش کارکنان درســطح اســتان درســال 96 با 
حدود 40 هزار نفر ســاعت قابل قبول اســت،اما باید 
ظرفیت آن رابــه دوبرابــر وحتی 100 هزار ســاعت 
رســاند.این ارتقاء آموزش باید با احتســاب نیروهای 
پیمانی،حجمی،طرف قرارداد، تامیــن نیرو و... انجام 

شود.
مهنــدس غالمرضارضایی فر مدیرعامــل آبفای البرز 
ورییس شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق 
اســتان البرز هم به ارایه گزارش عملکرد پنج ســاله 
آبفا پرداخت واظهارداشــت:درحالی که البرز دوبرابر 
متوسط رشد جمعیت کشــوری را دارد با محدودیت 
منابع آبی روبروســت وتالش می کنیم سهم استان از 

آب شرب رابیشتر کنیم.
وی افزود:435 میلیون متر مکعب آب شــرب معادل 
12 هزار لیتر درثانیه از سدهای طالقان وکرج به تهران 
انتقال می یابد واین درحالیســت که البــرز فقط 60 

میلیون متر مکعب از آن سهم دارد.
مهندس رضایی فر اذعان داشــت:پیش بینی می شود 
درسال 98 حدود 40 درصد از استان البرز با تنش آبی 
مواجه شود.گرچه تابستان امسال با اجرای برنامه هایی 
نگذاشــتیم که مشــکل حادی پیش آید.اما این به آن 

معنا نیست که مشکلی نداریم.
وی با اشــاره به حفر 68 حلقه چاه عمیق درپنج ســال 
گذشــته گفت:40 حلقه چاه قدیمی هم دراین مدت 
خشک شــده اســت و درواقع دوگام به جلو ویک گام 
به عقب رفتیم ومی شــود گفت که دیگر ســفره های 

زیرزمینی توان تامین آب ندارند .
وی خواســتارافزایش ســهم البرز از منابع ســطحی 
تا میزان 100 میلیون متر مکعب شــد وهشــدار داد 
درصورتیکه نتوانیم آب با کیفیــت وکمیت برای البرز 
فراهم کنیم،سایه مشکالت البرز برسرتهران سنگینی 

خواهد کرد.
این گــزارش مــی افزاید:درایــن جلســه مهندس 
محمدزاده مدیرکل دفتر توســعه منابع انسانی وزارت 
نیرو ،دکتر توکلی رییس موسســه علمــی کاربردی 
صنعت آب وبرق،دکتر اســکندری مدیرعامل شرکت 
توزیع نیــروی برق،مهندس حســن زاده مدیرعامل 
آبفای روســتایی،مهندس کریمی مدیرعامل نیروگاه 
برق منتظر قائم ومهندس نجفیان مدیرعامل شــرکت 

آب منطقه ای به ارایه گزارش پرداختند.

البرز

گروه اقتصاد یــک کارشــناس اقتصاد 
مســکن پیشــنهاد داد: برای جلوگیری از 
انحراف در هزینه کــرد منابع در نظر گرفته 
شده برای بخش مســکن در الیحه بودجه 
98، صنــدوق قرض الحســنه ســاخت از 

اقساط برگشتی مسکن مهر ایجاد شود.
 چهــارم دی مــاه الیحه بودجه ســال 98 
توســط رئیس جمهــور برای بررســی و 
تصویب، به مجلس شــورای اســالمی ارائه 
شد. در بند »ب« تبصره 8 این الیحه، برای 
عملیــات تکمیل پروژه های مســکن مهر، 
طرح هــای بازآفرینی شــهری و همچنین 
احــداث واحدهــای مســکن اجتماعی و 
حمایتی، حداقل 9.5 هــزار میلیارد تومان 

تخصیص داده شده است.
برای این منظور پیشنهاد شده است 5 هزار 
میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن 
مهر، به ســرمایه بانک عامل بخش مسکن 
تبدیل شــود. همچنین 4.5 هــزار میلیارد 
تومان از محل فروش یا در رهن گذاشــتن و 
یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به شرکتهای 
عمران شــهرهای جدید و ســازمان ملی 
زمین و مســکن، در نظر گرفته شود. عالوه 
بر این منابع حاصل از واگذاری قطعی زمین 
های واحدهای مســکن مهر نیز پیش بینی 

شده است.

دقت در استفاده از منابع بخش مسکن 
شرط الزم برای حل معضل این بخش

در همین ارتباط مهدی غالمی کارشــناس 
مســکن در گفــت وگو بــا مهر گفــت: در 
تخصیص منابع به بخش مســکن باید دقت 
الزم صورت گیرد تا این منابع به سمت حل 
مشکالت و معضالت این بخش مهم کشور 

هدایت شود.
غالمــی اضافه کرد: ســال هاســت بخش 
مسکن کشــور با رکود ســنگین در تولید و 
عرضه مواجه اســت و سیاســت های اتخاذ 
شده نتوانسته است این رکود شکل گرفته را 
تغییر دهد. تحریک تقاضا و چند برابر شدن 
وام خرید مسکن نتوانســت رونق واقعی به 

تولید مسکن کشــور برگرداند، بلکه در این 
کمبود عرضه نســبت به تقاضــای موجود، 
انگیزه ای شــد تا قیمت مسکن نیز افزایش 
پیدا کند. وی افزود: باید به نقش بانک عامل 
بخش مسکن نیز اشــاره کرد. در این سال 
ها بانک عامل بخش مســکن همواره تمایل 
داشته اســت به جای وام ساخت، وام خرید 

مسکن بدهد.

افزایش سرمایه بانک عامل مسکن؛ قیچی 
دولبه بروز رونق یا رکود مسکن

به عنــوان نمونه در گزارشــی کــه بانک 
عامل بخش مســکن از میزان اعطای انواع 
تســهیالت بانکی خود در چهــار ماهه اول 
ســال 97 منتشــر کرد، مشــخص شد که 
تسهیالت ســاخت مســکن فقط 6 درصد 
از تمام تســهیالت پرداختی ایــن بانک را 
به خود اختصاص داده اســت. بنابراین این 
نگرانی وجود دارد که افزایش سرمایه بانک 
مذکور بدون تعیین دقیق مسیر هزینه کرد، 
می تواند منجر بــه انحراف از رســیدن به 

اهداف در نظر گرفته شــده را در پی داشته 
باشد.

لزوم توجه جدی به مسکن روستایی در 
بودجه نهایی کشور

غالمی در مــورد تخصیص بودجــه برای 
احداث واحدهای مسکن حمایتی نیز گفت: 
یکی از مهمتریــن این مــوارد، واحدهای 
غیرمقاوم روستایی کشور است که در سال 
های اخیر بــا بی مهری کامــل مواجه بوده 
است. در حالی که هر چند سال یکبار با بروز 
یک حادثــه طبیعی، بخشــی از هموطنان 
کشــور مورد آســیب جانی و مالی قرار می 
گیرند، بهسازی و نوســازی واحدهای غیر 
مقاوم روســتایی مورد توجــه جدی دولت 
قرار نگرفــت و حتی تکلیــف قانونی دولت 
مبنی بر بازسازی ســاالنه 200 هزار واحد 

مسکن روستایی نیز محقق نشد.
در بعضــی از ســال هــا بودجه مناســب 
تخصیص داده نشــد و در سال هایی هم که 
تخصیص داده شــد، عدم همکاری بانک ها 

وسختگیری آن ها در اعطای تسهیالت مانع 
تحقق اهداف شد.

از طرفی باتوجه به افزایش روزافزون قیمت 
مصالح ساختمانی، با رقم فعلی 25 میلیون 
تومان، وام بهســازی و نوســازی مســکن 
روستایی نمی توان حتی نیمی از مسکن را 

احداث کرد.
بنابراین الزم اســت عالوه بر اهتمام جدی 
بر اجرای تکالیف قانونی موجود، در بودجه 
کشــور در مورد تعداد و میزان وام مســکن 

روستایی هم بازنگری شود.

پول محرومان برای تهیه مسکن اقشار 
متوسط به باال هزینه نشود

غالمی در مورد اینکه اقســاط بازگشــتی 
مسکن مهر، به ســرمایه بانک عامل بخش 
مســکن تبدیل شــود گفت: خط اعتباری 
مســکن مهر برای تامین مسکن محرومان 
و اقشار متوســط به پایین ایجاد شده بود و 
باید این خــط اعتباری همین مســیر را در 
آینده نیــز ادامه دهــد.از آنجایی که حدود 

500 هزار واحــد باقی مانده مســکن مهر 
هنوز تحویل داده نشده، اولویت استفاده از 
اقساط بازگشتی مســکن مهر، باید تکمیل 
و تحویل این واحدها باشــد. بعد از تحویل 
این واحدها، محل مناسب دیگر اعطای وام 
قرض الحسنه ساخت و نوسازی واحدهای 

روستایی است.
غالمی اضافــه کرد: این در حالی اســت که 
مســئوالن بانک عامل بخش مسکن تمایل 
دارند از این منبع برای اعطای وام مســکن 
یکم اســتفاده کنند. وامی که تنها اقشــار 
متوســط به باال می توانند از عهده سرمایه 
گذاری اولیه و بازپرداخت اقساط آن برآیند.

پیشنهاد جدید: ایجاد صندوق قرض 
الحسنه احداث مسکن در شهرهای 

کوچک
این کارشــناس مســکن گفت: با توجه به 
شــرایط فعلی بخــش مســکن و نیازهای 
موجود، بهتریــن کار این اســت که دولت 
صندوقی قرض الحســنه در بانک مســکن 
ایجاد کنــد و تمام منابع حاصل از اقســاط 
بازگشتی مســکن مهر که معادل 50 هزار 
میلیارد تومان است را به عنوان سرمایه این 
صنــدوق اختصاص دهــد و از این صندوق 
بــرای اعطای تســهیالت قرض الحســنه 
ســاخت مســکن برای محرومین استفاده 
کند. منابــع این صندوق در ســال اول می 
تواند به افزایش میزان وام واحدهای مسکن 
مهر برای تکمیــل واحدهای باقــی مانده 
اختصاص یابد و برای ســال های بعد برای 
بهســازی و نوســازی واحدهای روستایی 

استفاده شود.
غالمی افزود: اگر این صندوق ایجاد شــود، 
با توجه بــه اینکه حمایــت از بخش تولید 
مســکن را در پی دارد، می توانــد به رونق 
مداوم بخش مسکن کشــور کمک کند که 
در این صورت عالوه بر صاحب خانه شــدن 
محرومین و مقــاوم شــدن واحدهای غیر 
مقاوم روستاییان، اشــتغال کشور نیز رونق 

خواهد گرفت.

بخش آب وبرق درالبرز از کمبود امکانات رنج می برد

آغاز مسیر صادرات دانش بنیان به چین

اژدهای زرد از ما چه می خرد؟
مریم السادات علم الهدی   چین نیز مانند 
اکثر کشــورها، مشــتری مواد اولیه خام و 
تولیدات سنتی مانند زعفران و فرش ایران 
اســت اما اخیراً پای محصوالت دانش بنیان 

ایرانی نیز به بازار چین باز شده است.
مجیدرضــا حریری، نایب رئیــس اول اتاق 
مشــترک ایــران و چیــن در گفت وگو با 
ایرناپالس با اشــاره به ترکیــب صادراتی 
ایران به چین اظهــار کرد: چین بزرگ ترین 
خریدار مواد خام، زعفران و صنایع دســتی 
و همچنین یکی از شــرکای اصلی در زمینه 
تجارت فرش ایران اســت. البتــه ترکیب 
کاالهــای قابل صادرات ایــران، به گونه ای 
اســت که فرصت های صادراتی محدودی 
داریم و زمانی که بتوانیم کاالی قابل رقابت 
از نظر کمیت، کیفیت و قیمت تولید کنیم، 
عالوه بر چین می توانیم به سایر کشورها نیز 

صادرات بیشتری داشته باشیم.
نایــب رئیــس اتــاق ایــران و چیــن بــا 
توجه بــه فرصت های بــازار چیــن برای 
صادرکنندگان گفت: این کشور برای ورود 
کاال، مشــوق هایی نیز در نظــر می گیرد. 
برای نمونــه کاهــش تعرفه هــا و برپایی 
نمایشــگاه ها، مشوق هایی هســتند که به 
واردکننــدگان داده می شــود و در نتیجه، 
فضا برای واردکنندگان چینی و کشورهای 
صادرکننده به چین آماده اســت و آنچه که 
اهمیــت دارد، ترکیب کاالهــای تولیدی 
کشور مبدأ است که اگر در دنیا قابل رقابت 

باشند، در چین هم قابل فروش 
خواهند بود.

کاالهای دانش بنیان  ایرانی در 
بازار چین

حریــری، از برگــزاری پاویون 
ایــران در هشــت نمایشــگاه 
چین در ســال جــاری، حضور 
در  ایرانــی  تولیدکننــدگان 
دو نمایشــگاه دیگــر و فروش 
کاال توســط آن ها خبــر داد و 

افزود:بخش عمده حضور در نمایشگاه های 
چین، به معرفی مــواد غذایی و به خصوص 
زعفران، فرش و صنایع دســتی اختصاص 
می یابد، ولی امســال برای اولیــن بار، دو 
شرکت دانش بنیان نیز در این نمایشگاه ها 
شــرکت کردنــد و نتایج قابــل توجهی در 

قدم های اولیه کسب کردند.
وی در همیــن رابطه اظهار کــرد: در حال 
حاضــر دفتــر نمایندگی معاونــت علمی 
و فنــاوری  ریاســت جمهــوری، در چین 
دایر شــده و در زمینــه صــادرات کاالی 
دانش بنیــان، در مراحــل آغازیــن نتایج 
موفقیت آمیزی داشته اســت. فعالیت این 
شــرکت ها و محصوالت تولیدی آن ها، در 
زمینه تجهیــزات الکتریکی ضــد انفجار و 
بــدون جرقه و نیــز محصــوالت مبتنی بر 
نانوتکنولــوژی اســت و امســال صادرات 
ماشــین آالت ســاخت الیاف نانو به چین 

انجام شــد و امید اســت که آغازگر حرکت 
جدیدی باشد.

اژدهای زرد در سرزمین پارس
آمارهای تجــارت جهانی در ســال 2017 
نشان می دهد چین حدود 13 درصد ارزش 
صادراتی این سال را به خود اختصاص داده 
و کاالهای چینی با ارزشــی بیش از 2 هزار و 
260 میلیارد دالر در بازار اکثر کشورها دیده 
می شوند. کاالهای چینی در بازار ایران هم 
سهم قابل توجهی دارند؛ آمارهای مقدماتی 
گمرک نشان می دهند یک چهارم کاالهای 
خارجی وارد شده به ایران از ابتدای امسال 
تا آبان ماه، از سرزمین اژدهای زرد، آمده اند 
که البته ایــن حجم از واردات، با کاهشــی 
حدود 30 درصدی نســبت به هشــت ماه 
نخست ســال 1396 همراه بوده اما با وجود 
این کاهش، رتبه اول چین در بازار کاالهای 

خارجی ایران همچنان پا بر جاست.

میانگین واردات ماهانه از چین 
در هشــت ماه نخســت سال 
جــاری بیــش از 917 میلیون 
دالر بوده کــه بیشــترین ارز 
خروجی برای کاالهای چینی، 
در اردیبهشت ماه و حدود هزار 
و 277 میلیون دالر و بیشترین 
ســهم نســبت به کل واردات، 
در مهر ماه و حــدود 27 درصد 
بوده اســت. حال باید پرســید 
ایــن مبلغ، صــرف واردات چه 

کاالهایی شده است؟
بخــش عمــده واردات از چیــن را قطعات 
خودرو تشــکیل می دهد که تا آبــان ماه، 
حدود یک هزار و 337 میلیــون دالر برای 
آن صرف شــده که معــادل 18 درصد کل 
واردات ایــران از چین اســت. دومین گروه 
کاالیی عمده نیز بــه صنعت خودرو مربوط 
است. اجزا و قطعات وســایل نقلیه موتوری 
بــا ارزش حــدودی 330 میلیــون دالر، 
دومین گــروه کاالیی عمده وارد شــده از 
چین هستند. چین پس از صنعت خودرو به 
آزمایشگاه های ایران وارد شده به طوری که 
ارزش تجهیزات آزمایشــگاهی وارد شده از 
چین در این بازه زمانی حدود 269 میلیون 

دالر بوده است.
میانگین صــادرات به چین در هشــت ماه 
نخست ســال جاری بیش از 807 میلیون 
دالر بوده که بیشــترین درآمد ارزی حاصل 

از چین برای ایــران، در آبان مــاه و بیش از 
یک هزار و 82 میلیون دالر بوده است. چین 
به عنــوان دومین بازار کاالهــای صادراتی 
ایران، به طور میانگین، مقصد یک پنجم کل 
صادرات کشــورمان در این بازه زمانی بوده 
اســت. با اینکه تراز تجاری ایران و چین، به 
نفع بزرگ ترین کشــور صادرکننده جهان 
بوده، ولــی در عین حال صــادرات ایران به 
این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

بیش از 17 درصد افزایش یافته است.
بیشــتر محصوالت صادرشــده به چین در 
این مدت، عمومــاً مواد اولیــه و نهاده های 
مورد نیاز صنایع هســتند. پلیمرهای اتیلن 
با ارزشــی بیش از یک هزار و 600 میلیون 
دالر، گازهــای نفتــی و هیدروکربورهای 
گازی با ارزشــی بیش از یک هــزار و 300 
میلون دالر و مشــتقات هالوژنــه بیش از 
یک هــزار و 79 میلیــون دالر، مجموعاً 60 
درصــد ارزش صــادرات ایران بــه چین را 

تشکیل می دهند.
در حالی مواد خام و تولیدات ســنتی بخش 
اصلی ســبد صادراتــی ایران را تشــکیل 
می دهند که تالش  دانشــگاهیان در تولید 
کاالهای مبتنی بر فناوری و صادرات آن ها 
به مقصــد بزرگ ترین صادرکننــده دنیا، 
تجربه موفقیت آمیزی را رقم زده و می تواند 
شروعی برای تنوع بخشی به صادرات ایران 
و بازارســازی برای برند ایرانی در این گروه 

کاالیی باشد.
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مدیرعامل پتروشیمی غدیر مطرح کرد

 ماجرای واگذاری ارزان
وشیمی به بابک زنجانی  یک پتر

مدیرعامل پتروشــیمی غدیر گفــت: ارزش این 
شــرکت پتروشــیمی که زمانی با ارزان فروشی 
به قیمت 150 میلیــارد تومان بــه بانک زنجانی 
فروخته شــده بود، اکنون به 2500 میلیارد تومان 

رسیده است.
 امیــن بیانک در نشســت خبــری افــزود: این 
پتروشیمی در سال 94 حدود 130 میلیارد ارزش 
گذاری شــده بود و 180 میلیارد تومان نیز بدهی 
داشــت. وی اضافه کرد: ارزش گذاری جدیدی که 
برای واگذاری بخشی از ســهام این شرکت انجام 
شد، نشــان داد که ارزش آن رشــد زیادی داشته 

است.
وی با تشــریح وضعیت تولید »پی وی ســی« در 
صنعت پتروشیمی و مشکالت تولید آن در کشور 
افزود: چالش های بســیاری پیش روی تولید پی 
وی سی در کشــور وجود دارد بنابراین شرکت ها 
به ســختی می توانند به ظرفیت اسمی خود دست 
یابند. پی وی ســی )PVC( نوعی پالستیک بسیار 
پرکاربــرد و یکــی از ارزشــمندترین محصوالت 

صنعت پتروشیمی است.
بیانک به تو قــف رآکتــور پتروشــیمی غدیر در 
تابســتان امســال اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
عمر طوالنی راکتور، این تجهیــز از کار افتاده که 
کارشناسان خارجی برای تعمیر آن به 6 ماه زمان 
نیاز داشــتند اما متخصصان داخلی توانستند در 
مدت 47 روز آن را بازســازی کرده و در مدار تولید 

قرار دهد.
وی بــه تحریم ها اشــاره کرد و گفــت: تحریم ها 
صنعت پتروشیمی را هدف قرار گرفته و دشمنان 
تمام تالش خود را انجام داده انــد تا به هر طریقی 

شده مانع فعالیت این صنعت شود.
این مدیر صنعت پتروشــیمی افزود: کاتالیست ها 
از تجهیزات بسیار مهم صنعت پتروشیمی هستند 

که بدون آنها تولید امکان دارد.
بیانک ادامه داد: با توجه بــه تحریم ها تحوالت رخ 
داده در ماه های اخیر، فرانســوی ها از واگذاری دو 
کاتالیســت بســیار مهم به ما خودداری کردند اما 
کارشناسان داخلی توانستند این دو کاتالیست را 
بومی کننــد و حتی تولید انبوه آنها نیز آغاز شــده 

است.
وی یادآور شد: برای حمایت از ساخت داخل، این 

کاتالیست ها پیش خرید شده اند.

مدیرعامل پتروشــیمی غدیر گفــت: در صورت 
واگذاری پتروشیمی غدیر به هلدینگ خلیج فارس 
در نظر داریم هولدینگ پی.وی.سی )pvc( کشور 
را در کنار ســایر تولیدکنندگان این محصول راه 
اندازی کنیم که نقش بســیار مهمی را در تقویت 
جایگاه این صنعت در عرصه بیــن المللی خواهد 

داشت. 
بیانک افــزود: در صورت ایجاد ایــن هلدینگ می 
توانیم رقیب خود در ترکیه یعنی شــرکت ال.جی 

که بازار ترکیه را در اختیار گرفته کنار بزنیم. 
وی ادامه داد: همچنین شــرکت سابیک عربستان 
در برخی مناطــق، بازارهای صادراتــی ایران را به 
چالش کشیده و مشکالتی برای صادرات ما ایجاد 
کرده اســت، اما در صورت ایجاد ایــن هلدینگ و 
یکپارچه شــدن صادرات می توانیم بــا آنها رقابت 
کنیم.  مدیرعامل پتروشــیمی غدیــر ادامه داد: با 
هدف حل معضل کمبــود خوراک برای واحد های 
پی.وی.سی قرار است فاز دوم پتروشیمی غدیر در 

منطقه آبادان راه اندازی شود. 
بیانک دربــاره بازارهای صادراتی نیــز گفت: هم 
اکنون عراق، افغانســتان، هند، ترکیه، کشورهای 
آفریقایی و کشورهای مســتقل مشترک المنافع 
)cis( جزو بازارهای صادرات پی.وی.ســی ایران 

هستند. 
وی یادآور شد: البته امسال به دلیل وجود تقاضای 
کاذب گسترده در فصل تابســتان امکان صادرات 
وجود نداشــت، زیرا در درجه نخســت، باید نیاز 

بازارهای داخلی را رفع می کردیم. 
مدیرعامــل پتروشــیمی غدیــر ادامــه داد: در 
نیمه نخســت امســال ناچار بودیــم، محصوالت 
پتروشیمی را بر مبنای ارز 4200 تومانی در بورس 
کاال عرضه کنیم، در حالی که قیمت ارز آزاد بسیار 

باالتر بود، بر این اســاس دالالن و واســطه گران از 
این خالء استفاده کرده و تقاضای کاذب را در بازار 

پی.وی.سی ایجاد کرده بودند. 
بیانک با بیان اینکه اکنون شرایط بازارهای داخلی 
تثبیت شــده و دالالن کنار رفته اند، اضافه کرد در 
تابستان امسال که اوج نوســان ارز بود در هر هفته 
حدود 40 هزار تن تقاضای پی.وی.ســی در بورس 
کاال ثبت می شــد این در حالیســت که در حالت 
عادی، در کشــور در هر هفته حدود هفت هزار تن 

تقاضا برای پی.وی.سی وجود دارد. 
وی اضافه کرد: میزان تقاضای ساالنه پی.وی.سی 
در کشــور 360 هزار تن و ظرفیت تولید 600 هزار 

تن است. 
مدیرعامل پتروشــیمی غدیر درباره عرضه ارز در 
سامانه نیما، گفت: با توجه به اشــباع بازار داخلی 
پیش بینــی می کنیــم تاپایان امســال 20 تا 30 

میلیون دالر ارز در نیما عرضه کنیم. 
بیانک به مشــکل خوراک در صنعت پتروشیمی 
اشــاره کرد و گفت: بــرای تولید پی.وی.ســی به 
خوراک »کلر« نیاز داریم که متاسفانه این خوراک 

به طور کامل تامین نمی شود. 
وی به نوسانات ارزی نیز اشــاره کرد و گفت: پس 
از بروز نوســان های ارزی، مشــکالتی در تامین 
تجهیزات ایجاد شد به طوری که یک ماه و نیم طول 
می کشــید تا یک تجهیز را ثبت ســفارش کنیم و 
مدت زیادی نیز طول می کشــید تــا ارز مورد نیاز 
برای خریــد آن را تامیــن کنیم، امــا اکنون این 

مشکالت کاهش یافته است. 
مدیرعامل پتروشیمی غدیر اضافه کرد: در ماه های 
اخیر توانستیم نیاز بخش داخلی برای پی.وی.سی 
را تامین کنیم به طوری که اکنون تقاضای داخلی 

برای این محصول کاهش یافته است. 
بیانک گفت: تولیدکنندگان پی.وی.سی اکنون در 
هفته حدود هشــت هزار تن در بورس کاال عرضه 
می کنند، اما حــدود دو هزار و 500 تــن از آن به 
فروش می رسد که نشان دهنده اشــباع این بازار 

است. 
مدیرعامل پتروشــیمی غدیر اضافه کرد: با توجه 
به کنترل ها و اقدامات انجام شده توسط نهادهای 
نظارتی و بورس کاال، دســت واسطه ها و دالالن از 
این بازار کوتاه شــده و تقاضاهــای کاذب کاهش 

یافته است.

جهش بزرگ تولید بنزین تا آخر هفته
 معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از افزایش 
67 درصدی ظرفیت تولید بنزین کشــور نسبت به مدت مشابه پارسال 
خبر داد و گفت: با راه اندازی فاز ســوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 

پایان هفته، ظرفیت تولید بنزین به 105 میلیون بشکه در روز می رسد.
جهش بزرگ تولید بنزین تا آخر هفته؛ رشد 67 درصدی در سال 97

 علیرضا صادق آبــادی با بیان اینکــه ظرفیت تولید بنزین کشــور در 
آبان ماه پارسال، 63 میلیون لیتر در روز بود، افزود: این مقدار در دی ماه 
پارســال با تثبیت تولید در فاز یک پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 24 

درصد افزایش یافت و به 78 میلیون لیتر در روز رسید.
وی، ظرفیت تولید بنزین در نیمه نخست امسال را 95 تا 97 لیتر در روز 
اعالم کرد و ادامه داد: اکنون در حال آماده سازی برای افزایش ظرفیت 

تولید بنزین و یک جهش بزرگ برای آخر هفته جاری هستیم.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی، 
با تولید روزانه 105 میلیون لیتر بنزین در کشــور افــزون بر تامین نیاز 
داخل، حدود 20 میلیون لیتر نیز تفاوت تولیــد و مصرف در نیمه دوم 

سال خواهیم داشت.
صادق آبادی به هم زمانی تحریم های جدید و مشــکالت نقل و انتقال 
کاال و ارز با آغاز اجرای فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد 
و گفت: این موضوع مشکالت جدیدی سر راه اجرای این پروژه قرار داد 
که با تالش همه مدیران و کارکنان پاالیشــگاه بر این مشــکالت فائق 

آمدیم. 
وی اضافه کرد: همــه مراحل پیــش راه اندازی و راه اندازی فاز ســوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج از ســوی نیروهای داخلی شرکت و بدون حضور 

نمایندگان شرکت های خارجی انجام شده است.
صادق آبادی ادامه داد: وام 260 میلیون یورویی صندوق توســعه ملی 
زمانی به این پروژه اختصاص یافت که مراحل ســاخت و نصب فاز سوم 

پروژه نیز انجام شده بود.
به گفته وی، این مبلغ قرار اســت صرف بدهی های موجود یا اجرای فاز 

چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شود.
وی خاطرنشان ساخت: منابع مالی این پروژه با اتکا به تولید محصوالت 
داخلی پاالیشگاه تامین شده است؛ ضمن آنکه فاز دوم و سوم پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس با اتکا به منابع داخلی تکمیل شــد؛ این امر بدون 

حمایت ها و راهنمایی های وزیر نفت امکانپذیر نبود.

 توجه ویژه به »ارتقای داخلی سازی«
 در الیحه بودجه 98

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجــارت انعطاف پذیری در 
جابجایی اعداد و ارقــام و »تبصره 18« به عنــوان 2 نقطه قوت الیحه 
بودجه ســال آینده برای این وزارتخانه بویژه برای مباحث نوســازی و 

بازسازی صنایع و افزایش داخلی سازی یاد کرد.
فرشاد مقیمی درباره الیحه بودجه ســال 98 افزود: یکی از نقاط اصلی 
قوت این الیحه در موضوع تبصره 18 آن اســت که به مباحث نوسازی، 
بازســازی و راه اندازی واحدهای صنعتی و توســعه آنها بــا نگاه عمق 

بخشی ساخت داخل کمک می کند.
وی بیان داشت: این تبصره که در قانون بودجه سال 97 هم پیش بینی 
شده بود، با تغییرات جزئی و با شرایط بهتر و افزایش در مبالغ، در الیحه 
بودجه 98 هم دیده شده و از جمله در بحث صندوق های حمایت، ارائه 
تضمین ها برای تســهیالت ریالی بخش معدن و کمک های بالعوض، 
تغییراتی مثبت داشــته اســت. معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
تاکید کرد: پیش بینی می شــود تحریم ها در سال آینده نیز تداوم یابد، 
بنابراین انعطاف پذیری بودجه برای ســال آینده مورد درخواست بوده 
و پیشــنهاد شــد، تا آنجا که ضرورت دارد به دولت اجازه داده شــود تا 

جابجایی هایی در اعداد و ارقام انجام دهد.
رئیس جمهوری روز ســه شنبه هفته گذشــته )چهارم دی ماه( الیحه 
بودجه 1398 را با ســقف 17 میلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 

میلیون ریال به مجلس ارائه داد.
براساس این الیحه، پیشنهاد شده بودجه ســال آینده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با افزایش بیش از 1.6 برابری در مقایســه با پارسال به 

رقم 22 هزار و 855 میلیارد و 981 میلیون ریال برسد.

 پیش بینی تولید ۱۳.۵ میلیون تن گندم 
در سال زراعی جاری

مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی گفت: تولید 
حدود 13.5 میلیون تن گندم برای ســال زراعی 98-97 هدف گذاری 

شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، اســماعیل 
اسفندیاری پور اظهار کرد: برای ســال زراعی جاری تولید 13.5 تا 14 
میلیون تن گندم پیش بینی شــده که عالوه بر تامین نیازهای داخلی، 

برای ذخیره استراتژیک هم خواهد بود.
وی مجموع تقاضاهای گندم کشــور در بخشــهای مختلف اعم از آرد 
خبازی ها، بخش صنــف و صنعت، ماکارونی، بذر و ســایر فرآورده ها را 

13.2 تا 13.5میلیون تن عنوان کرد.
مجری طرح گندم افزود: برنامه کشــت و تولید گندم در ســال زراعی 
جاری به استانهای کشور ابالع شده و با مجموعه اقدامات فنی که انجام 

داده ایم به دنبال افزایش عملکرد تولید از طریق بهره وری هستیم.
اسفندیاری پور درباره ســطح زیر کشت گندم در ســال زراعی جاری 
اظهار داشت: آخرین آمارها از استانهای کشور نشان می دهد تا 28 آذر 
ماه امسال از دو میلیون هکتار برنامه کشــت گندم آبی، یک میلیون و 
850 هزار هکتار اراضی زیر کشت رفته و امیدواریم با تکمیل و دریافت 

آمار نهایی برنامه دو میلیون هکتار محقق شود.
وی سطح زیر کشــت گندم دیم را تا همین تاریخ، ســه میلیون و 850 
هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این سطح زیر کشت 50 هزار هکتار بیش 

از برنامه تولید است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی وضعیــت بارندگی پاییز 
امسال را برای کشــت گندم به ویژه گندم دیم مطلوب دانست و تصریح 
کرد: تا هشتم دی ماه امســال مجموع ارتفاع بارش کشور 93.5 میلی 
متر بوده در حالیکه در سال گذشته در همین زمان 29.6 میلی متر و در 

دوره بلندمدت 68.1 میلی متر بارش داشته ایم.
وی ادامه داد: میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته 216 درصد 
و نســبت به دوره بلندمدت 37.2 درصد بیشــتر بوده و امســال جزو 

سالهای بسیار خوب برای تولید گندم است.
اســفندیاری پور اظهار کرد: نمونه خاکهایی که دریافت کرده ایم نشان 
می دهد که ذخیره و نفوذ ناشی از بارندگی ها در خاک 70 تا 80 سانتی 
متر است و امیدواریم در ادامه ســال زراعی جاری به ویژه در بهار، این 

شرایط ادامه پیدا کند.
وی درباره بذر گندم نیز اعالم کرد: امســال نزدیک بــه 475 هزار تن 
بذر گندم تهیه و عمده آن برای کشــت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار 

گرفته است و مازاد آن هم برای سال آینده استفاده می شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای بذر گندم 
امسال نیز یارانه پرداخت شده است، گفت: برای هر کیلوگرم بذر گندم 
آبی نزدیک به 150 تومان و گندم دیم 370 تومان یارانه پرداخت شده 

است.

میز خبر

و بین  یادداشت تفاهم همکاری در حوزه نیر
ایران و عراق امضا شد

 بعد از رایزنی های فشــرده دو روزه بین وزیر نیروی جمهوری اسالمی 
ایران و وزیر برق عراق، دو کشــور بعد از ظهر امروز پنجشنبه یادداشت 

تفاهم همکاری مشترک در بخش نیرو را امضا کردند.
رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اســالمی ایران و »لوی الخطیب« 
وزیر برق عراق در حضور »ایرج مسجدی« سفیر کشورمان در بغداد این 

یادداشت تفاهم همکاری را در پایتخت عراق امضا کردند.
وزیر نیرو بعد از امضای یادداشت تفاهم آن را یک روز تاریخی در صنعت 
برق عراق برشمرد و گفت که این یادداشــت تفاهم مشترک همکاری 
حاصل مذاکرات فشــرده و موثری اســت که بین وزارتخانه برق عراق 
و نیرو ایــران صورت گرفته اســت. به گفته وی، این یادداشــت تفاهم 
تبیین کننده چارچــوب های بلند مدت همکاری های مشــترک بین 
دو کشور در حوزه نیرو و بازسازی صنعت برق عراق با کمک و مشارکت 

توانمندی ها و فناوری های شرکت ها و موسسات ایرانی است.
وزیر نیرو ادامه داد که براســاس این یادداشت تفاهم هم دانش و تجربه 
موجود در شرکت ها و موسســات فعال ایرانی در امر بازسازی و توسعه 
صنعت برق در اختیار طرف عراقی قــرار می گیرد و هم زمینه همکاری 

مشترک در امور زیربنایی عراق برای طرف ایرانی فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد کــه انتظار مــی رود در چارچوب اجرایی شــدن بنود 
این یادداشــت تفاهم نیروگاه های تولید و شــبکه برق عراق توسعه و 
بازسازی شده و سیســتم مدیریت شــبکه برق بهبود یافته و ایران در 
زمینه آموزش نیروی انســانی به عراق کمک کنــد. وزیر برق عراق نیز 
گفت که این یادداشت تفاهم چارچوب های همکاری مشترک بین دو 
کشور را در حوزه نیرو به ویژه در زمینه واردات برق و گاز را از جمهوری 
اسالمی ایران مشخص کرده است.  »لوی الخطیب« با اشاره به اهمیت 
امضای این یادداشــت تفاهم اضافه کرد که از دیگر بخش های مهم این 
یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه فناوری هــای نوین در حوزه نیرو 
بین دو کشور و اســتفاده از تجربیات و دانش فنی ایرانی در این بخش 
است. وی اضافه کرد که عراق ساالنه به طور میانگین با رشد 7 درصدی 
احتیاجات خود از برق مواجه اســت و به همین دلیل این کشور نیازمند 
منابع تامین کننده انرژی اســت و یکــی از نزدیکترین و مطمئن ترین 

منابع تامین آن نیز جمهوری اسالمی ایران است.
وی با اشاره به اینکه عراق درصدد تنوع منابع تامین کننده انرژی خود 
از کشــورهای مختلف اســت و گفت که به زودی برای پیگیری اجرای 
این یادداشــت تفاهم و اطالع از توانمندی های ایران در زمینه نیرو به 

جمهوری اسالمی ایران سفر می کند.

ود هستند کاالهای مستعمل همچنان ممنوع الور
پیرو برخی اخبار ناقص منتشــر شــده در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود 
کاالهای مستعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطالعیه ای 

ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن و تجارت )شــاتا 
نیوز(، در این اطالعیه آمده است: بخشنامه شماره 255371/60 مورخ 
3/10/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان 
ثبت ســفارش کاالهای مســتعمل غیرمصرفی )صنعتی، سرمایه ای و 
غیرخودرویی( است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه های سازمان ملی 
استاندارد ایران، مجوز کمیســیون ماده یک، اعالم عدم امکان ساخت 
داخل توسط دستگاه ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط 
و مقررات جاری شامل آنها می شــوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان 

مجوزی برای واردات کاالی مستعمل نمی باشد.
پیشــتر نیز ســازمان ملــی اســتاندارد اعالم کــرده بــود، کاالهای 
مســتعمل مشــمول اســتاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررســی به 
لحاظ قواعد اســتاندارد اجباری نیســتند، لذا طبق بخشنامه شماره 
44253/210/95 مورخ 17/7/1395 طرح موضــوع اقالم مذکور در 
کمیســیون ماده یک و به تبع آن ثبت ســفارش و واردات آنها ممنوع 
گردیده بود. اما طبق صورتجلســه مورخ 18/9/1397 کمیسیون ماده 
یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر 
شد کاالهای مستعمل )صنعتی، سرمایه ای و غیرخودرویی( در صورت 
داشتن پیش شــرط اصلی به ویژه عدم امکان ســاخت داخلی و پس از 
تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به 
ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه 
گردد. وزارت صنعت،  معدن و تجارت در ایــن اطالعیه تاکید کرد: این 
بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کاالهای مستعمل به 
طور انبوه و در همه گروه های کاالیی نیست و صرفا برای امکان واردات 
کاالهای مســتعمل ســرمایه ای و صنعتی غیرخودرویــی و مورد نیاز 
داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه )منوط به تایید 
کمیسیون ماده یک و ســازمان ملی اســتاندارد و رعایت سایر ضوابط 
و قوانین مربوطه( می باشــد، ضمن اینکه کاالهایی کــه واردات آنها به 

صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.

خ کارمزد بیمه نامه های معدنی احتمال کاهش نر
مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیتهای معدنی گفت: در 

صورت نیاز نرخ  کارمزد بیمه نامه های معدنی را کاهش خواهیم داد.
فرید دهقانی از صــدور 1700 بیمه نامه به مبلــغ 674 میلیارد تومان 
برای معادن کوچک و متوســط خبر داد و گفت: از این تعداد مبلغ 592 
میلیارد تومــان بیمه نامه اعتباری و 1025 بیمه نامه برای اکتشــاف از 

محل وجوه اداره شده صادر شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی افزود: سال 
گذشــته آنچه در کمیته فنی برای صدور بیمه نامه به تصویب رســیده 
حدود 409 میلیارد تومان بوده که در مقایســه بــا آمار تجمعی صدور 
بیمه نامه از ســال 80 تا 97، نویدبخش حرکت جدید و گفتمانی نو بین 
صندوق و بخش خصوصی اســت. عالوه بر این تحرکــی نیز در بخش 
معادن کوچک و متوسط در نهضت فرآوری، اکتشاف و استخراج ایجاد 

شده که در آن بخشی از صدور بیمه نامه های ما مربوط به فرآوری است.
دهقانی تصریح کرد: در بخش پذیرش نیز در ســال جاری 339 پرونده 
دریافت شده که جهش جدی را نشــان می دهد ضمن اینکه در بخش 
وصول مطالبات نیز نسبت به سال گذشــته بدون انجام هرگونه اقدام 
قضایی و صــدور اجراییــه، صرفا با مذاکــره و اعتماد بیــن صندوق و 

معدنکاران رشد 43 درصدی در وصول مطالبات را شاهد هستیم.
وی در پاســخ به ســوال مبنی بر تغییر در صدور کارمزد بیمه نامه های 
بخش معدن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کارمزد خدمات ما 1.5 تا 
3 درصد است که البته هزینه های اخذ وام و دسترسی به منابع مالی در 
ایران بسیار باالست اما به هر حال کمیته ای را تشکیل داده ایم تا مجددا 
کارمزد بیمه نامه ها را بررســی کرده و در صورت نیــاز، نرخ ها را کاهش 
دهیم. اما ما بررسی مجدد را روی نرخ کارمزد خدمات صندوق صورت 
خواهیم داد که امیدواریــم به نتیجه مطلوب برســیم. وی اظهار کرد: 
در حال حاضر متوسط زمان درخواســت تا صدور بیمه نامه مشروط به 
تکمیل مدارک، 40 روز است و کل فرایند از سوی مشتریان قابل ردیابی 
است، این در شــرایطی اســت که یکی از بزرگترین موانع معدنکاران 
مراجعه برای تکمیل پرونده ها بود که با توجه به راه اندازی ســامانه ای 
برای این موضوع، این مدت زمان به شــدت کاهش یافته است چرا که 
معدنکاران برای ثبت درخواســت پذیرش بررســی و صدور بیمه نامه 

می توانند به صورت آنالین پرونده های خود را رصد کنند.

میز خبر


