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 بهره برداری از بزرگترین
مرکز جمع آوری گاز ایران 
بزرگترین مرکز جمع آوری گاز کشور در سرخس 
با حضور مدیران شرکت ملی نفت ایران و نفت مناطق 
مرک��زی و نیز مقام ها و مس��ئوالن اس��تان خراس��ان 

رضوی به بهره برداری رسید.
مرک��ز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران با 
هدف ذخیره س��ازی گاز طبیعی به میزان ١٠ میلیون 
متر مکعب در دوره هش��ت ماهه گرم سال و تولید ٢٠ 
میلیون مترمکعب در دوره چهار ماهه س��رد س��ال به 
بهره برداری رسید. در این راستا، مرکز جمع آوری این 
طرح به عنوان یکی از تأسیس��ات مورد نیاز، با طراحی 
از س��وی نیروهای داخلی با مبلغ تقریبی ١۹ میلیون 

دالر و ١۷٠ میلیارد ریال افتتاح شد.
این پروژه ش��امل احداث تأسیسات جمع آوری گاز 
)پانزده راهه(، تابلوهای برق و سامانه های کنترل و قطع 
اضطراری، مش��عل سوزا، خطوط لوله تولید و بازتولید و 
اتصال خطوط لوله چاه های تزریقی به مرکز بوده است. 
در طراحی و اجرای این پروژه یکی از نکات اساسی رعایت 
موارد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( است 
که خوشبختانه حادثه ای انجام نشده است. افزون بر این 
همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان تولید 
سازندگان داخلی و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل 
کشور و با اس��تفاده از توان سازندگان و تأمین کنندگان 
داخلی انجام پذیرفته اس��ت. با وجود موانع و تنگناهای 
به وجود آمده خوشبختانه با حمایت و همدلی همه جانبه 
واحدهای مربوطه پروژه یادشده انجام پذیرفته و هم اکنون 

آماده بهره برداری شده است.
طرح ذخیره سازی گاز شوریجه D به منظور اجرای 
اهداف راهبردی، برطرف کردن نیازمندی به واردات گاز 
به ویژه در فصل سرد و افزایش قابلیت اطمینان گازرسانی 
به استان های شرقی کشور و افزایش بهره وری از مخازن 
گازی در حال تخلیه با احداث تأسیس��ات سرچاهی و 
خط��وط لوله جریان��ی مربوطه در برنامه ق��رار گرفت. 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز شرق به عنوان یکی از 
شرکت های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
سال ١۳۷۷ با هدف تولید و بهره برداری از مخزن عظیم 
 ,B گاز ترش مزدوران و سه مخزن گاز شیرین )شوریجه

شوریجه D و گنبدلی( تأسیس شد.
این ش��رکت مس��ئولیت تأمین گاز ش��ش استان 
خراس��ان رضوی، خراسان ش��مالی، خراسان جنوبی، 
گلس��تان، مازندران )پس از تأمین خوراک پتروشیمی 
خراس��ان و س��وخت نیروگاه نکا( و بخش��ی از استان 
س��منان را به عه��ده دارد. منطقه عملیات��ی خانگیران 
تنها منبع هیدروکربن ش��رق و ش��مال ش��رق کشور 
اس��ت و حدود ۹۵ درصد گاز تولید آن ترش است. که 
انتخاب کاالی گاز ترش بازرسی های ویژه می خواهد و 
هزینه های بهره برداری آن سه تا چهار برابر گاز شیرین 

است.  وزارت نفت

 رشد 30 درصدی شاخص
از ابتدای سال تاکنون

شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون با ۵۴ 
هزار و ۶۹۴ واحد افزایش معادل ۳٠.۶ درصد رشد را 
به ثبت رسانده است. از ابتدای امسال تاکنون در مدت 
۵١ روز معامالت��ی تعداد ٢۳۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش ۶۳۸ هزار و ۷۷۴ میلیارد 
ریال در ١۵ میلیون و ۵۷٠ هزار و ٢۹٠ دفعه مورد در 

بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررس��ی معامالت بازار سهام به تفکیک 
بازار نش��ان می دهد در این م��دت ١۶۶ میلیارد و ۷۴ 
میلیون س��هم به ارزش ۳۶۸ هزار و ۶۷٠ میلیارد ریال 
در ۸ میلی��ون و ۳۸٢ هزار و ٢۴١ نوب��ت در بازار اول؛ 
۶۶ میلیارد و ۳۹۳ میلیون س��هم به ارزش ٢۳٠ هزار و 
۸۶۳ میلیارد ریال در ۷ میلیون و ۵۵ هزار و ۴٢ نوبت 
در ب��ازار دوم؛ ۷ میلی��ارد و ۷ میلیون برگه به ارزش ۷ 
هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در هزار و ۴ هزار و ۸۴١ نوبت 
در ب��ازار بدهی، ٢١ میلیون و ١۹ هزار قرارداد به ارزش 
۳١۵ میلی��ارد ریال در ١۶ ه��زار و ۶۳۴ نوبت در بازار 
مشتقه و ٢ میلیارد و ۸۴۳ میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
۳١ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال در ١١١ هزار و ۵۳٢ نوبت 

مورد معامله قرار گرفته است.  ایرنا

۹0 درصد؛ ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
تعداد مشترکان اینترنت تا پایان سال ۹۷ به بیش 
از ۷۴ میلیون رسیده و ضریب نفوذ اینترنت را به بیش 

از ۹٠ درصد رسانده است.
تعداد مش��ترکان اینترن��ت پهن باند طبق آخرین 
آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی تا پایان س��ال ۹۷، ۷۴ میلیون و ۵١۸ هزار و 
۵۹۵ اس��ت که شامل ۶۴ میلیون و ١۳۷ هزار و ١١٢ 
مش��ترک اینترنت پهن باند سیار و ١٠ میلیون و ۳۸١ 
هزار و ۴۸۳ مشترک اینترنت پهن باند ثابت می شود.

تع��داد مش��ترکان اینترنت پهن باند ثابت در س��ال 
١۳۹۵، بیش از ۳۳ میلیون در بخش پهن باند سیار و بیش 
از ۹ میلیون در بخش پهن باند ثابت بود و در سال ۹۶ این 
آمار به بیش از ۵۳ میلیون برای مشترکان پهن باند سیار 
رسیده و مشترکان پهن باند ثابت هم با افزایشی بیش از 

۳٠٠ هزار مشترک مواجه بودند.  ایسنا

اخبار

کاهش اثر تحریم های نفتی با تصویب طرح توسعه پتروپاالیشگاه ها 
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح مجلس برای توسعه پتروپاالیشگاه ها به 
این دلیل که در توسعه صنایع پاالیشی و پتروپاالیشگاه ها نقش قابل توجهی خواهد 

داشت، یکی از راه های برون رفت و کاهش اثرگذاری تحریم های نفتی است.
علی ادیانی درخصوص طرح توس��عه پتروپاالیش��گاه ها گف��ت: بنده ازجمله 

طراحان این طرح هس��تم و طرح مذکور با قید اولویت در دس��تور کار کمیس��یون 
انرژی مجلس قرار گرفت و بررس��ی ش��د. این طرح به این دلیل که در توسعه صنایع 

پاالیشی و پتروپاالیشگاه ها نقش قابل توجهی خواهد داشت، یکی از راه های برون رفت و 
کاهش اثرگذاری تحریم های نفتی است.

وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری جهت توسعه پتروپاالیشگاه ها 
باید انجام شود، گفت: توسعه پتروپاالیش��گاه ها نیازمند سرمایه گذاری باالیی است. درحال 

حاضر هیچگونه مشکلی به لحاظ منابع مالی داخلی نداریم.  فارس

ول پتر
همراهی بانک ها در پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته ۴٠ میلیارد دالر ارز برای واردات 

تامین کردیم، گفت: بانک ها در پرداخت تسهیالت با تولیدکنندگان همراهی کنند.
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه در دو ماه و نیم ابتدایی سال جاری حدود 
۵/۹ میلیارد دالر برای واردات ارز تأمین ش��د، اظهار داش��ت: علی رغم تحریم ها و 

تالش های آمریکا و مش��کالتی که وجود دارد سال گذشته نیز ۴٠ میلیارد دالر ارز 
برای واردات تأمین کردیم. صادرکننده های غیرنفتی امسال نیز همراهی خوبی دارند.

وی با بیان اینکه باید باورمان ش��ود در کشور، سخت ترین نوع تحریم ها اعمال شده 
اس��ت افزود: رفتارمان باید منطبق با تحریم ها شود. بانک ها برای ایجاد رونق تولید باید 
در اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان همراهی الزم را داشته باشند. نمایندگان مجلس 
نیز به بیان اظهارات خود از قبیل حل مش��کالت بانکی و درخواس��ت های مختلف که به 

کمک بانک مرکزی رفع می شود پرداختند.  بانک مرکزی

پشت باجه 
کاهش 30 درصدی قیمت مسکن به زودی

مدیرعامل بانک مس��کن از عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا 
پایان تابس��تان امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی این بازار قیمت ها ٢٠ تا ۳٠ 

درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد: یک زنجیره تامین مالی مسکن داریم که 

در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی است. در این زنجیره اتفاقی که می افتد 
در چرخه مربوط به حوزه س��اختمان یک شناسایی انجام شده است. وی با بیان اینکه 

بر این اساس ۴۹ چرخه را شناسایی کرده ایم که ۸٠ درصد فعالیت های ساختمانی را در بر 
می گیرد، افزود: ما می توانیم این ۴۹ زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم.

وی گف��ت: به این ترتیب به جای اینکه مثال بخواهیم در این زنجیره یا چرخه برای 
١٠ واحد تسهیالت پرداخت کنیم، با یک واحد تزریق تسهیالت می توانیم توان مالی این 

١٠ واحد را از لحاظ امکانات اعتباری و تعهدی ایجاد کنیم.  فارس

خونه به خونه

ادامه از صفحه اول
طی دور روز گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در نشست هم اندیشی اعضای شورای 
عالی استان ها با بیان اینکه کشور ما یک سال و یک 
ماه است که وارد جنگ اقتصادی شده و این جنگ 
به طور رس��می از اردیبهشت س��ال گذشته اعالم 
شده است گفت: اگر چه ادعا می کنیم که در خودرو 
خودکفا هس��تیم، اما خودرو های ما فقط ۸٠ درصد 
در داخل تولید می شوند. وی با بیان اینکه هنگامی 
که من به وزارت صنعت آمدم، خودروسازی در حال 
تعطیل شدن بود مدعی شد که ما وضعیت تولید را 
رونق دادیم و افزود: در شرایط تحریم واردات خودرو 
آزاد اس��ت، اما ما خود ممنوع کرده ایم، اما قطعات 
تحریم هس��تند. وی درادامه با اش��اره به بازدید از 
نمایش��گاه صنعت ریلی اعالم کرد: ب��ه این نتیجه 
رسیدم که می توانیم در خودروسازی خودکفا شویم 

و ظرفیت های خوبی داریم.

دو روی سکه یک ادعا
این گفته رحمانی در حالی مطرح می شود که 
طی روزهای اخیر معاون وی از برنامه ریزی سه ساله 
برای تولی��د پلتفرم جدید خودروی��ی؛ خبر داده و 
گفته است: طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرم های 
جدید در یک برنامه زمان بندی سه ساله برای تولید 
خودروهای جدید در دس��تور کار قرار گرفته است.
به این ترتیب پایه و ش��الوده اصلی که ممکن است 
براس��اس آن چندین مدل خودرو تولید و س��اخته 
ش��وند در اصطالح پلتفرم نامیده می شود. در واقع 
پلتف��رم مجموعه پیش��رانه، جعبه دنده، شاس��ی و 

سیستم انتقال قدرت را در می گیرد.
 اعتمادی قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( با بیان اینکه سازمان اعتقاد راسخ 
به داخلی س��ازی و تعمیق ساخت داخل محصوالت 
و قطعات دارد می گوید: اگر س��اخت برخی قطعات 
از توجی��ه اقتصادی برخوردار نباش��د، اما از آنجا که 
اولویت ما رونق تولید اس��ت حتی ب��ا وجود دو برابر 
ش��دن هزینه ها، حاضر به س��اخت آنها هس��تیم و 
استراتژی ایدرو در صنعت خودروسازی کشور، تولید 
۶۵٠ هزار دس��تگاه خودروی جدید در پسابرجام تا 
سال ٢٠٢٠ )١۳۹۹( بود، اما با خروج آمریکا از برجام 

بناچار مجبور به تغییر استراتژی شدیم.
به گفته وی خروج شرکای خارجی صنعت خودرو 
از کشورمان س��بب شد تا در کوتاه مدت ادامه تولید 
خودروهای پرتیراژ قدیمی را در دستور کار خود قرار 
دهیم. نکته جالب توجه در گفته های وی برنامه ریزی 
برای حضور مجدد ش��رکت های خودروسازی جهان 
اس��ت به این ترتی��ب که وی می گوید؛ در سلس��له 
مراح��ل این ط��رح تقوی��ت ش��رکت های طراحی، 
مهندس��ی و مراکز تحقیق و توس��عه ب��ا همکاری 
صاحبان این فناوری ها در جهان در دس��تور کار قرار 
خواهد گرفت که می توان از توانمندی خارجی ها در 

قالب آموزش نیروی انسانی بهره برد.
اعتم��ادی گفته خ��ود را با احتمال بازگش��ت 
فرانس��وی ها به ایران ادامه داده و گفته است؛ قرارداد 
ایدرو با ش��رکت رنوی فرانسه تعلیق شده و هرچند 
رنویی ها از ایران خارج ش��ده اند، اما سرمایه هایی در 
کشورمان باقی گذاش��ته اند و منتظرند تا در صورت 
توافقات سیاس��ی دوباره ب��ا بازار ای��ران بازگردند. و 
هرچند از سرگیری کار با آنها بسته به شرایط است اما 
بنا نداریم با سایر کشورها قهر کنیم و اگر شرایطمان 

را بپذیرند مجدد با آنها همکاری خواهیم کرد.

آزموده را آزمودن خطاست
نکته قابل توجه و تامل در گفته های اعتمادی 
آنجاست که نمی توان متوجه شد که اگر این توانایی 
و تالش ب��رای خودکفای��ی در داخل وج��ود دارد 
چرا همچنان این متولیان چش��م به راه بازگش��ت 
خارجی ها ایس��تاده اند و اگرآن طور که وی مدعی 
اس��ت این توان در داخل وجود دارد چرا در تالش 
برای هزینه سازی و اجرای پروژه های هستند که با 

همه تالش ها نمی توان به کیفیت آن امیدوار بود.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه در ارزیابی اهمیت 
صنعت خودروسازی کشور در باب ابعاد اهمیت این 
صنعت و اینکه اصالح سیاست های مشکوک تا چه 
اندازه می تواند موثر باشد می گوید: تنها تصور کنید 
که در کش��ور ما ٢٢ میلیون خودرو وجود دارد که 
ارزبری هر کدام بین ١٠تا ٢٠٠ هزار دالر است. اگر 
ما برای هر خودرو به طور متوسط ١۵ هزار دالر در 
نظ��ر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا ۳٠٠ 
میلیارد دالر می شود، منطق توسعه ای می گویید که 

اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، 
رانت و س��وءتدبیرها ادامه داش��ته باشد، تنها برای 
نگهداری س��طح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه 
که سطح فاجعه باری است ساالنه حدود ۳٠ میلیارد 
دالر نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در 
نبود تحریم ها نیز از عهده آن برنمی آید. بنابراین این 
بلوغ فکری باید در نظام تصمیم گیری ما بوجود آید 
که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقا یابد و ضریب 
دانایی و توس��عه فناوری در این صنعت باال رود در 
غی��ر این ص��ورت اوضاع و احوال خ��ودرو می تواند 

کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
ب��ه اعتق��اد وی این صنع��ت در ای��ران و دنیا 
پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت های دیگر دارد 
و یک��ی از بزرگترین نیروهای محرکه اش��تغال زایی 
مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می تواند باشد که 
با رکود عمق یافته خطرناک مواجه است. بنابراین این 
صنعت می تواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر 

آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ خودروسازی 
در جهان نیس��ت که تعداد واحدهای خودروسازی 
آن بیش��تر از ١٠ واحد باش��د می گوی��د: ما در این 
زمینه با روندهای مش��کوک روبه رو هس��تیم یعنی 
خودروس��ازی ما که هنوز متکی ب��ه فناوری بومی 
نشده اس��ت براساس آخرین گزارش وزارت صنعت 
نزدیک به ۴٠ واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت 
کمت��ر از ۴٠ درصد فعالیت می کنن��د. جالب آنکه 
بیش از دو برابر واحد های موجود نیز مجوز راه اندازی 
دریافت کرده اند. وقتی ما نمی توانیم از ظرفیت های 
موجود بهره برداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید 
یعنی شدت بخش��یدن به بحران صرفه مقیاس که 
مهمترین عامل عقب ماندگی صنعت خودرو اس��ت 
و متأس��ف هس��تیم که نهادهای نظارتی ما در این 
زمین��ه غیرع��ادی، عق��ب افت��اده و منفعل عمل 
می کنند و برای نش��ان دادن این موضوع رس��انه ها 

می توانند کمک فراوانی کنند.
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و 

تفحص مجلس از این صنعت از شدت فساد دراین 
صنع��ت می نالد و می گوید: ش��دت فس��اد در این 
بخش به گونه ای بوده اس��ت که از سال ۸۳ تا ۹۳ 
دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس 
ای��ن گزارش ها ما به گونه ای ب��ا خارجی ها قرارداد 
بسته ایم که آنها به بیش از ۹٠ درصد تعهدات خود 
عمل نکرده اند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها 
نشده است. البته این خلف وعده ها از زاویه تناسب 
بخشی به مقیاس به مراتب کثیف تر و فاجعه بارتر از 

خروج آمریکا از برجام است. 
مومن��ی با انتق��اد از اینکه چ��را در این مورد 
توطئه س��کوت وج��ود دارد این س��وال را مطرح 
می کند که چرا هر بار ک��ه آنها به وعده های خود 
عم��ل نمی کنند ما ب��ا منت می روی��م و امتیازات 
بیشتری هم می دهیم؟ چه زمانی قرار است چرت 
ما پاره شود که با این شیوه  برقراری مراوده با دنیا 
نمی توانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخی ها توصیه 
کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم 
در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم 
اما این رابطه مبتنی بر وابس��تگی و ذلت است در 
حالیکه م��ا باید به دنبال رابط��ه مبتنی بر قدرت 

چانه زنی و هم ترازی باشیم.
این استاد دانش��گاه با طرح این سوال که چرا 
در وزارتخانه صنع��ت بارها و بارها کلیدهای اصلی 
قاعده گذاری به ج��ای تولیدکنن��دگان در اختیار 
واردکنندگان اس��ت؟ می گوید: در اواخر س��ال ۹۶ 
در حالیک��ه ای��ران تهدید به تحریم می ش��د یک 
کمیس��یون غیرتخصصی در یک اقدام مش��کوک 
اق��دام به طرح دوفوریتی ب��ا موضوع کاهش تعرفه 
واردات خ��ودرو می کن��د، ای��ن موضوعات بصورت 
عریان اتفاق می افتن��د اما نهادهای نظارتی ما فکر 
نمی کنند که در صورت اداره کش��ور به این شکل، 

دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
مومن��ی با بی��ان اینکه ما باید یک اس��تراتژی 
توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت 
آن کنیم، مدعی است که این استراتژی نباید بیانگر 
هوس افراد و جناح ها باشد و متاسفانه در مناسبات 

رانتی منافع ملی غریب ترین عنصر شده است.
وی با اشاره به اینکه بازار خودرو در ١۵ سال اخیر 
جزء ١۵ بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دودس��تی 
تقدیم خارجی ه��ا کردیم و با فریب خودروس��ازی 
جدید مجوز مونتاژ می دهیم تا ضریب وابس��تگی ما 
افزایش یابد معتقد است ما باید به شکرانه این نیروی 
تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت 
خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن 

را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم. 

سیاست روز تالش برای خودکفایی در تولید خودرو را بررسی می کند؛

سکوت در برابر توطئه

یم  و 5 ستاره ندار خودر
 براساس آخرین نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران دراردیبهشت ماه ۹8 تعداد ۵۵۵۳۲ دستگاه خودرو تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات 
به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای 
تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۷ مدل خودرو درگروه سبک و ۷ مدل در گروه سنگین است اما نکته 
جالب آنجاست که از این تعداد در گروه سبک و در بخش وانت و در سطح قیمتی یک؛ خودروی وانت 
نیو پیکاپ فوتون دیزلی و وانت نیو پیکاپ فوتون و در سطح قیمتی ۲ خودروی وانت تندر با اخذ ۳ 
ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده اند.

در بخش سواری و در سطح قیمتی یک؛ خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا با اخذ ۴ ستاره کیفی، 
در سطح قیمتی ۲ خودروی پژو ۲۰۰8 با اخذ ۵ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۳ خودروهای۳۰B و چانگان 
۳۵CS، در سطح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پالس اتوماتیک، پارس تندر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر 
۹۰ پالس، پژو ۲۰۷ و دنا پالس با اخذ ۴ ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل 

را در این ماه به خود اختصاص دادند.

نمای نزدیک

مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون تشریح کرد؛
جزئیات بندهای برنامه ملی اشتغال در سال ۹۸

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،  کار و  کار و رفاه اجتماعی گفت: امس��ال برنامه هشت بندی در کس�ب 
بحث توس��عه اشتغال، همچون اشتغال روس��تایی، اعزام نیرو، توسعه مشاغل 
خ��رد و خانگی، جایگزین��ی نیروی کار به جای اتباع خارجی و... متناس��ب با 
ظرفیت دس��تگاه ها و در تطابق با وضعیت اقتصاد ملی آماده ش��ده و عالوه بر 

ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت جدید شغلی، ۳١۵ هزار شغل تثبیت می شود.
محمدرضا کارگر اظهار داش��ت: امس��ال عالوه بر ٢۵ هزار میلیارد تومان 
منابع اعتباری جهت اعطای تس��هیالت اش��تغالزایی و ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد 
توم��ان از محل تبصره ١۸ قانون بودجه عمومی س��ال ۹۸ کل کش��ور برای 
برنامه ها و اقدامات مداخله ای در بازار کار با هدف ایجاد یک میلیون و ۹٠ هزار 
فرصت ش��غلی پیش بینی شده است. وی افزود: سناریوی خوش بینانه اشتغال 
بر مبنای هدفگذاری برنامه شش��م توسعه به جهت تکلیف قانونی تهیه شده، 
در حالیکه در امر برنامه ریزی برای اشتغال باید به فضای اقتصاد کالن و توان 
و ظرفیت دستگاه ها نیز توجه شود و در نتیجه سناریوی دوم برای ایجاد ۵۶۹ 

هزار شغل جدید در سال ۹۸ مطرح شد.
مش��اور معاونت توسعه کارآفرینی و اش��تغال تاکید کرد: البته چارچوب 
برنامه ه��ا و اقدامات اجرای��ی آنها تفاوت چندانی ن��دارد و تنها ابعاد و حجم 
برنامه ها را متناس��ب با شرایط تغییر دادیم و طرح هایی که از سال های قبل 
شروع شده امسال نیز ادامه می یابد. برنامه توسعه کسب و کارهای پراشتغال 
منطقه ای )تکاپو( که مطالعات ش��ناختی، اقدام��ات اولیه، گزارش دینامیک 
اش��تغال اس��تان ها تدوین و تحلیل ش��ده است و متناس��ب با آنها یک سری 
مداخالتی را برای توس��عه رس��ته های اش��تغالزا طراحی و تدوین کرده اند و 

امسال نیز متناسب با برنامه ریزی صورت گرفته، اجرایی می شود.
کارگر اضافه کرد: هدفگذاری اشتغال در طرح تکاپو ٢٠٠ هزار فرصت شغلی 
است و در این رابطه ١٢۴ نهاد در رسته های منتخب در استان ها عملیاتی و منابع 
مالی آن نیز از بودجه امسال و نیز در قالب تسهیالت ارزان قیمت پیش بینی شده 

که به زودی پس از تصویب در شورای عالی اشتغال ابالغ می شود.
این مقام مس��ئول گفت: س��امانه »کارا« که به عنوان تسهیالت فراگیر و 
توسعه اشتغال روستایی و عشایری شناخته می شود برنامه ای است که از سال 
١۳۹۶ شروع شده و مرجعی است که متقاضیان متناسب با طرح های اقتصادی 
اولویت دار خود برای ثبت نام اقدام می کنند و در کارگروه های استان، متناسب 
با اولویت های هر منطقه تس��هیالت کم هزینه بانکی ب��ه متقاضیان پرداخت 
می شود و عالوه بر آن امکان برخورداری از کمک های بالعوض یا یارانه به این 
تسهیالت نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به عملکرد گذشته طرح کارا 

انتظار حداقل ۹٠ هزار فرصت شغلی در این حوزه را خواهیم داشت.
وی اظهار داش��ت: عالوه بر طرح های اش��تغال روس��تایی تالش کردیم 
مداخالت هدفمند را نیز در حوزه توسعه روستایی داشته باشیم و پتانسیل دو 
هزار روستای کانونی شناسایی و احصاء شده و می خواهیم به صورت متمرکز 

بر روی این روستاها نیز اقدامات توسعه ای متناسب انجام دهیم.  ایرنا

درحال��ی ک��ه پیش بینی ه��ا از  کسری بودجه ١٠٠ هزار میلیارد نقش����ه راه
تومانی بعد از اجرای برنامه صفر کردن درآمد نفت در 
بودجه حکایت دارند، می توان این کس��ری درآمد را با 

اجرای برنامه های ١٠گانه اصالحی جبران کرد.
مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم 
نفت علیه ایران، اداره ارادی کش��ور بدون نفت اس��ت. 
در ح��ال حاضر تمرکز بر کاهش ص��ادرات نفت ایران و 
جلوگیری از انتقال درآمدهای نفتی به کشور به مهمترین 
سیاست تحریمی علیه ایران تبدیل شده است. متاسفانه 
قس��مت قابل توجهی از درامدهای بودجه ای کشور به 
درآمدهای نفتی وابسته است و کاهش درامدهای ارزی 
حاصل فروش نفت تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت 
داشته و به تبع آن چالش هایی مثل رکود، تورم و افزایش 

بدسه دولت دور از انتظار نخواهد بود.
بر این اساس برنامه ارادی و فعاالنه برای صفر کردن 
منابع نفت��ی از بودجه عمومی دول��ت )نه صفر کردن 
صادرات آن( یک نیاز جدی کشور است که در کنار آن 
بایستی به برنامه الزم برای خنثی کردن اثرات کاهش 
احتمالی تحمیلی صادرات نفت ولو تا مرز فرضی صفر 

در تراز پرداخت ها و بازارهای مرتبط نیز توجه داشت.
به عقی��ده کارشناس��ان اقتص��ادی و همچنین 
پژوهش��گران مرکز پژوهش های مجلس، برنامه ای در 
این خصوص کارا است که بتواند به صورت »عملیاتی 
و قابل اجرا«، با »کمترین تنش« اجتماعی و سیاسی، 
با حداقل تالطم غیرقاب��ل اجتناب در محیط اقتصاد 
کالن و با لحاظ حمایت های اقتصادی الزم از اقش��ار 
آس��یب پذیر، منابع نفتی بودجه را »از لحظه ش��روع 
برنام��ه« به صفر برس��اند، آن را در طی اجرای برنامه 
حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله ای جدید 
از بودجه ریزی بدون اتکا به منابع اس��تخراجی کند، 
ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت 

نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
گفتن��ی اس��ت، برنامه تصفیر نفت ک��ه اختصاراً 
»بتن« نامیده می شود، »استحکام« در مقابل نوسانات 
یا شوک های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه 
کش��ور تبدیل و در عین حال، مناب��ع نفتی را، برای 
اس��تفاده نسل های آتی و توس��عه کشور، معطوف به 
تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت ها و سالم سازی 

تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد«.
در ادام��ه به چالش های عمده برنامه صفر کردن 

درامد نفتی در بودجه اشاره شده است.
کس��ری بودجه بدون نفت کشور - کسری توازن 
مناب��ع و مصارف بودجه ب��دون در نظر گرفتن نفت به 
عنوان منبع بودجه ای - محاسبه و شفاف می شود. این 
رقم، شاخص اصلی »شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از 
وضعیت سالم« و به عبارت دیگر شاخص میزان تالش 
دولت، دس��ت اندرکاران بودجه و م��ردم برای جبران 
فاصله تا وضعیت س��الم است. برآورد ما این است پس 
از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه های جاری 
و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته 
ش��ده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون 
نف��ت، حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان، خواهد بود )که 
حجم بزرگی در مقابل ظرفیت های اقتصاد ایران نیست 
و امکان جبران آن با مجموعه ای هماهنگ از سیاست ها 

در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد(.
برای جبران این کسری بودجه، برنامه های ١٠ گانه 
سالم س��ازی اقتصاد، به طوریکه هرک��دام از آنها به طور 
متوس��ط ١٠ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می کنند 
)برای ساده س��ازی این فرض ش��ده اس��ت(، فهرس��ت 
می ش��وند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاس��ی 
و اجتماع��ی، اجرایی و س��ابقه نهادهای تصمیم گیر در 
مصلحت سنجی های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی 
اس��ت، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش 
حداقلی تضمین کند. برخی از این برنامه ها، قابلیت اجرا 
و حصول درآمد در س��ال جاری را دارند و برخی، همانند 
انواعی از مالیات ها،  علی رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه 
س��اختار در سال جاری ممکن است در سال آتی و سال 

بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.
ب��رای برنامه هایی که ام��کان حصول درآمد در 
س��ال جاری ندارند،  ام��ا حصول درآم��د غیرنفتی از 
آنها قطعی اس��ت، »اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت« 
ی��ا اوراق اص��الح س��اختار منتش��ر و در بودجه های 
سال های بعد، تس��ویه می شوند. برآورد از برنامه های 
دارای قابلیت تحصیل درآمد در س��ال جاری نش��ان 
می ده��د حدود ۶٠ تا ۷٠ هزار میلیارد تومان قابلیت 
تحصیل درآمد در س��ال جاری وجود دارد و برای ۳٠ 
تا ۴٠ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، 

اوراق مالی - اس��المی اختصاصی برنامه تصفیر نفت 
یا اصطالحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا 
متکی بر ُصک��وک و به پش��توانه دارایی هایی دولت 

خواهد بود، منتشر خواهد شد.
برنامه های ١٠ گانه تصفیر نفت در بودجه عبارتند 
از: کاهش معافیت مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات 
م��واد خام، حذف برخی معافیت ها در س��ایر حوز ه ها،  
جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی پایه های 
مالیاتی موجود، حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی، 
فروش داراییهای غیر منق��ول دولت، اصالح حداقلی 
قیمت س��وخت، افزایش صادرات فرآورده ها، پایه های 

مالیاتی جدید و مولد سازی دارایی های دولت.
گفتنی اس��ت، حدود ۵٠ ه��زار میلیارد تومان از 
درآمد مدنظر در برنامه مذکور مربوط به حوزه مالیات 
یعنی مقابله با فرار مالیاتی، افزایش نرخ ها در کاهش 
معافی��ت و پایه ه��ای جدید مالیاتی اس��ت. ٢٠ هزار 
میلی��ارد تومان مربوط به یاران��ه نقدی و غیرنقدی و 
٢٠ ه��زار میلیارد تومان نیز مربوط به مولدس��ازی و 

فروش بیشتر دارایی های دولت است.
براین اس��اس بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای 
برنامه های پاکس��ازی اقتصاد، ۳٠ تا ۴٠ هزار میلیارد 
تومان، اوراق پاکس��ازی اقتصاد از نفت منتش��ر و در 
س��ال های ١۳۹۹ و ١۴٠٠ از مح��ل اجرای برنامه ها 
تس��ویه خواهد ش��د. این اوراق میتواند توسط مردم 
و یا بانک ها خریداری ش��ود و بانک مرکزی از طریق 

مداخله در بازار ثانویه نرخ ها را مدیریت کند.
براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای 
مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند 
در نظرگرفتن حس��اب ذخیره ارزی ک��ه امکان تزریق 
بودج��ه ای نداش��ته باش��د و در اختیار بان��ک مرکزی 
باش��د، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه ای 
و متعادل کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، 
با قی��د حداقل تغیی��رات قانونی و رویه ای نس��بت به 
وضعیت موجود که بت��وان کار را فورا آغاز کرد، حالت 
بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم 
شرکت ملی نفت، ١٠٠ درصد درآمد نفتی وارد صندوق 
توس��عه ملی ش��ود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر 
مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، 
امکان بهره مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه ای 
به شکل فعلی، امکان س��پرده گذاری یا استقراض این 
صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار 

پول و ارز وجود خواهد داشت«.  تسنیم

جزئیات طرح اداره کشور بدون نفت منتشر شد؛
 ۱۰ برنامه ۱۰ هزار میلیاردی برای صفر کردن درآمد نفت
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