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 ۶۰ میلیارد تن میزان ذخیره معدنی کشور
رئی��س خانه معدن ایران با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تن 
میزان ذخیره معدنی کشور است، گفت: ذخایر معدنی 
در کشور یک ثروت است اما، نتوانستیم از این ظرفیت 

استفاده درستی انجام دهیم.
محمدرض��ا بهرام��ن با بی��ان اینکه علی رغ��م اعمال 
تحریم ه��ا بخش معدن با توجه ب��ه ظرفیتی که دارد 
توانست جایگاه خود را حفظ کند، اظهار کرد: ماهیت 
بخ��ش معدن ب��ه گونه ای اس��ت که هم م��واد اولیه 
موردنیاز صنایع داخلی را تامین می کند و هم با توجه 
ب��ه ظرفیتی ک��ه دارد می تواند با ص��ادرات بازار های 
کشور های مختلف از جمله منطقه را در اختیار بگیرد 

و هم ارزآوری برای کشور داشته باشد.
رئیس خان��ه معدن ایران افزود: ص��ادرات محصوالت 
معدنی در سال گذشته ۹ میلیارد دالر بود که با توجه 
ب��ه مزیت های فراوان در این بخ��ش می تواند افزایش 

یابد.
وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تن میزان ذخیره معدنی 
کش��ور است، گفت: ذخایر معدنی در کشور یک ثروت 
اس��ت اما، نتوانس��تیم از این ظرفیت استفاده درستی 

انجام دهیم.
بهرام��ن با بیان اینکه با برنام��ه ریزی و نگاه به آینده 
از این منابع اس��تفاده کنیم، خاطرنشان کرد: سرمایه 
گذاری ها در این بخش به ویژه در اکتشاف باید بیشتر 
ش��ود و ش��رایط را به گونه ای مهیا کنیم که س��رمایه 

گذاران جدید ترغیب به ورود به این بخش شوند.
رئی��س خانه مع��دن ادام��ه داد: با افزایش س��رمایه 
گذاری ها و اس��تفاده از تکنولوژی های نو، مش��تریان 
بیش��تری به این بخش اضافه خواهند شد.وی تصریح 
ک��رد: با ذخایری که کش��ور در اختیار دارد می توانیم 
نیاز منطقه خاورمیانه در این بخش را برای همیش��ه 

تامین کنیم.
بهرامن با اشاره به نقشه راه معدن گفت: نگاه دولت به 
این بخش در تصمیم گیری ها نگاه توسعه ای و همراه 

با مشارکت بخش خصوصی باشد.  میزان 
 

تالش برای رونق بازار زعفران  در جهان  
 رئیس کمیس��یون کش��اورزی و آب ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: طی یک سال 
گذشته رشد بازار زعفران ایران در کشورهای دیگر به 
میزان افزایش تولید این محصول در خراسان رضوی و 
سایر نقاط کشور نبوده و در زمینه پر رونق کردن بازار 
زعف��ران ایرانی در جهان باید تالش بیش��تری صورت 

گیرد.
علی شریعتی مقدم افزود: از آنجا که زعفران محصولی 
دارای مزایای متعدد برای حوزه کشاورزی کشور است 
و مردم در روس��تاهای این استان و برخی نقاط دیگر 
کش��ور از کش��ت و فروش زعفران ارتزاق می کنند و 
کش��ت این محصول با مناطق کم آب کش��ور سازگار 
اس��ت تولید این محصول همچنان روندی رو به رشد 

دارد.
وی اضافه کرد: با اینکه بنگاه های اقتصادی س��رمایه 
گذاری خوبی در زمینه تجارت زعفران کرده اند و این 
محصول از تنوع کیفی و بس��ته بندی و ارزش افزوده 
باال هم برخوردار بوده و بنگاه ها توانس��تند زیرساخت 
ه��ای الزم را در این فراهم کنند اما هنوز در بازارهای 
جهانی رش��دی در عرضه برند زعفران ایرانی به دست 

نیامده است.  ایرنا 

   راه اندازی سامانه الکترونیکی 
بازرسی و نظارت

  نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: عدم درج قیمت 
بر روی کاال ها پایه و اس��اس همه تخلفات است، درج 

قیمت روی کاال به صورت قانونی مصوب شود.
  مجتبی صفایی با ابراز خرس��ندی از الحاق س��امانه 
انبار ها به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: عدم الحاق 
س��امانه انبار ها به سامانه تجارت یک حلقه مفقوده در 
گذشته بود و باید س��امانه توزیع هم به سامانه جامع 
تجارت متصل شود و تمام دستگاه ها همکاری الزم را 

در این خصوص داشته باشند.
وی با تاکید بر مس��اله عدم درج قیمت بر روی کاال ها 
اف��زود: اعتقاد داریم عدم درج قیم��ت بر روی کاال ها 
اس��اس همه تخلفات اس��ت و جریمه ۷۰ هزارتومانی 
ع��دم درج قیمت بازدارنده نیس��ت ه��ر چند مصوبه 

مجلس است.
صفای��ی تصریح ک��رد: باید با توجه به ش��رایط خاص 
اقتصادی و با طی فرایند قانونی در جلس��ه س��ران قوا 
در خصوص افزایش این مبلغ در راس��تای بازدارندگی 

تصمیم گیری شود.
س��خنگوی اتاق اصن��اف ایران در خص��وص افزایش 
قیمت مرغ نیز اظهار کرد:نرخ مصوب سازمان حمایت 
در زم��ان تحوی��ل مرغ ب��ه واحد های صنف��ی رعایت 
نمی ش��ود، ولی مرغ توس��ط واحدصنفی با سود کمتر 
از ۱۰ درصد عرضه می ش��ود، اما نوک پیکان بسیاری 
از سازمان های نظارتی متوجه واحد های صنفی هست 
که بای��د به این موضوع به صورت ریش��ه ای پرداخته 
و بررسی ش��ود. صفایی افزود: در راستای الکترونیکی 
شدن بازرس��ی ها اقدامات موثری صورت گرفته است 
و س��امانه الکترونیکی بازرس��ی و نظارت در حال راه 

اندازی است.  میزان 

اخبار

آغازعملیات اجرایی شبکه ریلی شلمچه - بصره بزودی  
 مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران با اشاره به اهمیت توسعه 
خط��وط ریلی با کاربرد تجاری و حمل و نقل، گف��ت: به همین منظور عملیات 

اجرایی مسیر ریلی شلمچه - بصره طی ماه های آینده آغاز می شود.
سعید رس��ولی در نشس��ت بررس��ی ظرفیت های ریلی در بندر خرمشهر اظهار 

داشت: طول مسیر ریلی شلمچه به بصره ۳۳ کیلومتر است که در این مسیر باید 
یک پل ۷۰۰ متری نیز ساخته شود.

وی ادامه داد: این عملیات اجرایی در مدت یک س��ال به اتمام خواهد رس��ید و مقصد 
نهایی این خط آهن اتصال به شهر الذقیه در کشور سوریه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجالس سه جانبه ایران، عراق و سوریه در حوزه 
حمل و نقل اش��اره کرد و گفت: در راس��تای تکمیل این مس��یر، خط راه آهن بندر امام 
خمینی)ره( به خرمشهر متصل شده تا نقش یک کریدور استراتژیک را در منطقه داشته 

باشد.  وزارت راه وشهرسازی

برنامه نظام بانکی برای رونق تولید 
رییس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش��ی از ت��ازه های خرد و کالن اقتصاد 
گفت: به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز، در مسیری قرار داریم 

که شاخص های کالن اقتصادی کشور رو به بهبود است.
 عبدالناصر همتی گفت: از س��ال قبل و در پی تالطم بازار ارز به س��بب تحریم 

های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم 
و روند تسهیالت دهی موفقی داشته باشیم.

او ادامه داد: از آغاز امس��ال تاکنون تس��هیالت دهی کل بانک ها به طور میانگین ماهانه 
۵۰ ه��زار میلی��ارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد آن ب��ه صنعت، ۱۲ درصد به بخش 
مسکن و ۱۰ درصد به کشاورزی تزریق می شود که روی هم رفته بیش از ۶۰ درصد از 

منابع به تولید اختصاص می یابد.
همتی تصریح کرد: در تالشیم که تسهیالت تزریق شده در بخش مسکن را از ۱۲ درصد 

به ۲۰ درصد افزایش دهیم.  صدا وسیما  

عرضه سهام عدالت در بورس در انتظار مصوبه مجلس  
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مورد عرضه سهام عدالت در بورس تهران 
گفت: این مس��ئله در کمیس��یون های تخصصی مجلس بررس��ی می شود که در 

صورت تصویب در مجلس، انجام خواهد شد.
علی صحرایی در مورد عرضه س��هام عدال��ت در بورس اوراق بهادار تهران گفت: 

نماین��دگان مجلس در کمیس��یون های اصل 44 و کمیس��یون اقتصادی در حال 
بررسی هستند و تصمیم گیری نهایی با مصوبه مجلس انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه عرضه سهام عدالت در بورس نیاز به قانون مجلس دارد، گفت: در حال 
حاضر مالکیت این س��هام در اختیار شرکت های تعاونی سهام عدالت استانی قرار دارد و 

برای عرضه در بورس باید از ساختار قبلی جدا شود.
مدیرعام��ل بورس اوراق بهادار تهران افزود:  طبق قان��ون دهک های اول و دوم درآمدی 
برای س��هام عدالت مالک این س��هام شده اند، ولی برای عرضه س��هام عدالت در بورس 

مکانیزم  معامالتی و ابزارها و روش ها باید مشخص شود.   ایسنا

سیاست روز حاشیه های برکناری مدیرعامل غول های خودروساز را بررسی می کند؛

کشیدن ترمز بی مسئولیتی خودروسازان

معاون وزیر کار خبر داد

ح جدید بیمه بیکاری جزییات طر
معاون اش��تغال وزیر کار با تشریح جزییات طرح جدید  کار و  پرداخ��ت بیمه بی��کاری گف��ت: افرادی ک��ه دوره های کس�ب 
کارورزی را گذرانده باشند و در جایی مشغول به کار شوند، وزارت کار سهم 

بیمه کارفرمای آنها را می پردازد.
عیس��ی منصوری اظهار کرد: یکی از طرح ها و سیاستهای وزارت کار در سال 
جاری پرداخت بیمه مش��وق کارآفرینان است و برای کارآفرینانی که تثبیت 
یا ایجاد ش��غل می کنند، مش��وق بیمه ای در نظر می گیریم و سهم حق بیمه 

کارفرما را می پردازیم.
وی افزود: این کار در  رشته های خاصی اولویت دارد و از این جهت از عنوان 
معافیت بیمه ای پرهیز می کنیم.از نظر ما هر کس��ی که ش��اغل می ش��ود و 
اطالعاتش در بیمه به ثبت می رسد، حق بیمه  سهم کارفرما را نقدا به تامین 

اجتماعی می پردازیم تا از این طریق هزینه ایجاد اشتغال را پایین بیاوریم.
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به ماده ۷۱ برنامه ششم 
توسعه گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم به موضوع معافیت 
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی از سهم بیمه کارفرما به شرط جذب 
نیروهای کار جوان اشاره دارد.این آیین نامه پیشنهاد وزارت کار بود و مجلس 
ای��ن ماده قانونی را تصویب کرد.با توجه به ابالغ آیین نامه اجرایی، امیدواریم 

سازمان برنامه و بودجه نیز منابع طرح کارورزی را اختصاص بدهد.
منص��وری تصریح کرد: بر اس��اس قان��ون مصوب، هر فردی که س��ه ماه دوره 
کارورزی را بگذارند اگر در جایی مش��غول کار ش��د سهم بیمه کارفرما را باید 
پرداخت کنیم.مکانیس��م طرح به این شکل است که افراد در سامانه متمرکزی 
ثبت نام می کنند و ادارات استانی نیز مورد تایید قرار می دهند تا اختالفی وجود 
نداشته باشد.لیست افراد هم در اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار 
می گیرد تا کس��انی که ثبت نام کرده و تمایل به اس��تفاده از این فرصت دارند، 
مشخص شود. معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: مشابه این طرح، یارانه دستمزد 
اس��ت که در استانهای پر بیکار به اجرا در می آید و در حال حاضر در ۸ استان 

کشور که دارای بیشترین میزان بیکاری هستند اجرایی شده است. ایسنا 

معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

ساخت سه بندر تفریحی و گردشگری تا ۱۴۰۰
معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان سازمان بنادر و  دریانوردی از س��اخت و راه اندازی س��ه بندر تفریحی و گاردری����ل

گردشگری در کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.
محمد علی حسن زاده محمدی  معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر 
و دریانوردی  گفت : سه نقطه در کشور برای ایجاد بنادر تفریحی گردشگری 
مش��خص شده و هم اکنون در حال انعقاد قرارداد با بخش خصوصی هستیم 

و به زودی فرآیند ساخت آن ها آغاز می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به فرآیند س��اخت حدود دو س��اله بنادر تفریحی و 
گردشگری کوچک راه اندازی سه بندر مذکور تا سال ۱4۰۰ به طول خواهد 
انجامید، افزود: یکی از بنادر ای که موقعیت جغرافیایی آن مش��خص شده و 
در حال مذاکره با بخش خصوصی هس��تیم عرص��ه ۱۵ هکتاری در فریدون 
کنار اس��ت که ق��رارداد آن آماده ش��ده و منتظریم تا بخ��ش خصوصی که 
داوطلب ساخت و بهره برداری از این بندر شده طرح توجیهی خود را بیاورد 
که پس از تایید این طرح، قرارداد ساخت و راه اندازی آن امضا خواهد شد.

حس��ن زاده محمدی ادامه داد: منطقه مارینا در بندر انزلی نیز که بخشی از 
اسکله و زمین های استحصال شده اطراف آن را در نظر گرفتیم به همراه بندر 
نخل ناخدا در بندرعباس دو نقطه دیگر هستند که برای ساخت و راه اندازی 
بنادر تفریحی و گردش��گری مشخص ش��ده  و آن ها نیز در مرحله ارائه طرح 
توجیهی متقاضیان س��رمایه گذاری و بررس��ی و تایید نهایی توسط سازمان 

بنادر و دریانوردی هستند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه طرح 
توجیهی که متقاضیان ارائه می دهند باید بتواند هدف گردش��گری ساحلی 
و دریایی را پوش��ش دهد و معموالً س��اخت و سازها چنین پروژه هایی برای 
بنادر کوچک حدود دو سال طول می کشد، گفت: به غیر از سه بندر مشخص 
شده در 4۹ نقطه موج شکن مردمی داریم که در طول سواحل جنوبی وجود 
دارد و بس��یاری از آن ها پتانس��یل خوبی برای تبدیل شدن به بنادر کوچک 

تفریحی و گردشگری دارند.  ایسنا  

معاون سازمان بورس:

سود شرکت های بورسی قابل پیش بینی می شود
مع��اون س��ازمان بورس با اش��اره ب��ه انتش��ار گزارش  تفس��یری مدیریت ناش��ران بورس��ی، گفت: در گزارش  خیابان حافظ
تفس��یری مدیریت می توان با ضرب و تقس��یم س��اده به پیش بینی سود هم 
دس��ت پیدا کرد. در این گزارش برای پیش بینی وضعیت شرکت به یک عدد 
اکتفا نمی ش��ود بلکه دامنه ای از اعداد برای س��ود ش��رکت مورد توجه قرار 

می گیرد.
حس��ن امیری در پاسخ به اینکه کیفیت گزارشگری ناشران بورسی در مورد 
گزارش تفس��یری مدیریت چقدر تغییر کرده اس��ت و آیا ناشران با این نحوه 
گزارش��گری آشنا ش��دند؟ اظهار کرد: بین ش��رکت ها از نظر نوع گزارشگری 
تفاوت وجود دارد. باید یک دوره فرهنگ س��ازی را طی کنیم، البته چند بار 
در این مورد کالس های آموزشی برگزار شده است. ناشران بورسی کم کم با 

این نوع گزارشگری آشنا می شوند و گزارش بهتری ارائه می کنند.
وی اف��زود: بازخوردهایی ک��ه بازار از این گزارش ه��ا می دهد بهترین محک 
اس��ت. وقتی ش��رکتی گزارش��ی می دهد و اصالحاتش گرفته و چکش کاری 
می ش��ود نحوه گزارش��گری بهبود می یابد، در عین ح��ال برگزاری دوره های 

آموزشی می تواند به این پروسه کمک کند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اضافه کرد: از دید سازمان 
بورس امسال س��ال بهبود و ارتقای کیفیت گزارشگری است. می خواهیم به 
س��طحی برس��یم که گزارش های ماهانه به موقع و با کیفیت ارس��ال شود و 

محتوای این گزارش وضعیت واقعی شرکت را بیان کند.
امیری درباره پیش بینی س��ود گفت: در فرم های گزارش تفسیری، اطالعاتی 
وجود دارد که با یک ضرب و تقسیم می توان به پیش بینی سود دست یابیم. 
مث��ال قیمت دالر جزو نکاتی اس��ت که باید در آن نظرمدیریت ارائه ش��ود و 
همین اختالفات اس��ت که س��بب ایجاد یک بازار فعال می شود. یک شخص 
می گوید یک قیمت برای دالر پیش بینی می کند و شخص دیگر رقم دیگری 
در نظر می گیرد، در نتیجه این تفاوت باعث خرید و فروش ها و شکل گیری 

بازار می شود. ایسنا 

پس از انتش��ار خبر استعفای  ل ت������و رئی��س س��ازمان خصوص��ی ا
س��ازی ودستگیری  شدن  وی ،طی روزهای اخیر 
ش��اهد اخب��ار های ض��د و نقی��ض از برکناری تا 
دس��تگیری مدیرعامل ایران خودرو بودیم به این 
ترتیب که تا پیش از دستگیری وی ؛ روز دوشنبه 
م��ورخ ۲۸ مردادم��اه ۹۸ س��خنگوی دول��ت در 
نشست خبری با خبرنگاران اعالم کرد؛»مدیرعامل 
ای��ران خ��ودرو ام��روز ع��وض می ش��وند و آقای 
علی آب��ادی ک��ه در مپنا بودن��د ب��ه ایران خودرو 
می روند. مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و 
ممنوع الخروجی ۶ ماه ایش��ان بر اس��اس شکایت 

مشتری ها بود.«
تنها چند س��اعت از اعالم خبر ربیعی س��خنگوی 
دولت نگذشته بود که خبری با عنوان »مدیرعامل 
ایران خودرو بازداشت شد« به تیتر یک خبرگزاری 
ه��ای داخل��ی و خارجی تبدیل ش��د . خبرگزاری 
ه��ای در اخب��ار خود با اع��الم اینکه »یک��ه زارع 
حوالی س��اعت ۱۷ امروز در حالی که در محل کار 
خود حضور داش��ت با حکم قضایی توسط ضابطان 
دس��تگاه قضا بازداشت شده است.«،بار دیگر مردم 
نظ��اره گر اخباری بودند که از رانت و رانت خواری 
و زد و بندهای پشت پرده خبر می داد و همچنان 
ای��ن اخبار نیز دنبال می ش��ود. اما نکته جالب در 
اخبار منتش��ر بار دیگر ضد ونقی��ض هایی بود که 
متولیان مکررا نسبت به انتشار آن اقدام می کنند و 
ابایی هم از برمال شدن آن ندارند درست مانند همه 
وعده هایی که در راه بهبود معیشت و  قدرت خرید 
مردم سر دادند و نه تنها این مهم میسر نشده بلکه 
هر روز دریچه تازه ای از مش��کالت و معضالت در 

زندگی مردم نمود میکن��د و ماحصل  آن این می 
ش��ود که نمایندگان مجلس از جمله پورابراهیمی 
عضور کمیسیون اقتصادی مجلس  اعالم می کنند 
کشور بیش ازآنکه درگیر تحریم های بیرونی باشد 

از تحریم های درونی رنج می برد. 

 زیان روی زیان 
قبل از بازداش��ت یکه زارع ،گزارش های متعددی 
از حال خراب وضعیت دو غول خودروس��از کشور 
مبن��ی بر اینکه ح��ال و روز خودروس��ازان دولتی 
چن��دان خوب نیس��ت، منتش��ر ش��د. در گزارش 
های اعالم شده از س��وی سازمان بورس در اواخر 
خردادماه س��ال ۹۸ نیز نکات به مراتب جالبی در 
عملکرد این دو خودروس��از قابل مش��اهده بود به 
ای��ن ترتی��ب که  طب��ق آمار این  دو خودروس��از 
ب��زرگ  در مجموع ضرر و زیان انباش��ته ای حدود 
۱4 ه��زار میلی��ارد تومان در س��ال ۹۷ از خود بر 

جای گذاشته اند.
براساس مس��تندات موجود ؛ ضرر و زیان انباشته  
دو غول یاد شده  به عددی برابر با ۱۳ هزار و ۷۳۲ 
میلیارد و 4۷۹ میلیون تومان رس��یده است که در 
مقایس��ه  با س��ال ۹۶ از افزایش تقریبا ۲۰ برابری 
خب��ر می دهد  و نش��ان می دهد که  ضرر و زیان 
انباشته دو خودروس��از بزرگ ایران در سال ۹۷ و 
نس��بت ب��ه ۹۶ چیزی حدود ه��زار و ۹۰۰ درصد 

رشد داشته است.
به سخن دیگر طبق مستندات یاد شده ؛ایران خودرو 
به عنوان بزرگ ترین خودروساز داخلی ضرر و زیان 
انباشته ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان 
در سال ۹۷ از خود بر جای گذاشته و این در حالی 

هس��ت که این شرکت در س��ال ۹۶ سودی 44۲ 
میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. با این اوصاف، 
ضرر و زیان این ش��رکت در س��ال ۹۷ و نسبت به 
۹۶ تقریباً ۵/ ۱۷ برابر شده هست. در واقع ضرر و 
زیان بزرگ ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و 

۶۵۰ درصد رشد را شاهد بوده است. 
از س��وی دیگرطبق آمار ضرر و زیان انباشته سایپا 
نیز طی س��ال ۹۷ ب��ه پنج ه��زار و ۹۸۰ میلیارد 
تومان رس��یده و این بدان معنی اس��ت که سایپا 
به عنوان دومین خودروس��از بزرگ ایران نسبت به 
سال ۹۶، رشد 4۲4 درصدی را در ضرر و زیاندهی 

شاهد بوده است. 
به عبارت دیگر، ضرر و زیان انباشته سایپا در سال 
۹۷ و نس��بت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد داشته 
اس��ت. البته زیان های یاد ش��ده تنه��ا منتهی به 
این دوخودرو س��از نیست و سایر شرکت های زیر 
مجموعه این دو شرکت از جمله ایران خودرودیزل، 
پارس خودرو، س��ازه گستر، س��اپکو و غیره  نیز با 

این مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کنند. 
 نگاهی اجمالی به صورت های مالی این دو شرکت  
همچنین نکات جالب��ی در خصوص میزان بدهی 
این شرکت ها نشان می دهد  جمع کل بدهی این 
دو خودروس��از بزرگ طی س��ال ۹۷ به حدود ۵۷ 
هزار میلیارد تومان رسیده است به این ترتیب که  
س��هم ایران خودرویی ها از این بدهی کالن، بالغ بر 
۳۰ هزار میلیارد تومان و سهم سایپایی ها عددی 
معادل  ۲۷ هزار میلیارد تومان است و به طور کلی 
بدهی های این دو ش��رکت  در سال ۹۷ و نسبت 
به ۹۶، رشد  ۱۸ هزار میلیارد تومان برابر با ۲/ 4۶ 
درصد  را تحربه کرده اند. کارشناسان و تحلیلگران 

اقتص��ادی با وجود این آم��ار و ارقام از اینکه نکته 
خبر می دهند که رقم زیان این دو شرکت  ؛رقمی 
بیش از ۵۰ درصد س��رمایه این دو ش��رکت است 
و باید آنها را درجرگه ش��رکت های مشمول ماده 

۱4۱ قانون تجارت  مطرح کرد. 

برکناری مفید 
در کنار این صورت مالی فاجعه بار اما نکته جالب و 
قابل تامل دراین  اتفاقات و بازداشت شدن ها ،شاید 
نوع نگاهی اس��ت باش��د که یکه زارع در بهمن ماه 
سال ۹۶ یعنی حدود یک سال و نیم قبل   به خود 
داش��ت و منجر به آن ش��د تا در پنجمین همایش 
بین المللی صنعت خودرو ایران که با حضور محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و 
تعداد قابل توجهی مهمان خارجی برگزار شد؛ این 
نکته را مطرح کند ک��ه  برکناری وی و مدیرعامل 

سایپا به نفع مملکت است و بس . 
هرچن��د وی ای��ن س��خنان را در ب��اب واگذاری و 
خصوصی سازی این دو شرکت سر داد اما نکته پشت 
پرده در سخنان وی بی شک همان سوءمدیریت و 
ع��دم نظارت هایی بود که خود نیز به آن واقف بود  

و همان زمان نیز کارشناس��ان متذکر شده بدند اما 
متاسفانه گوش کسی بدهکارآن نبود. 

تنها همین یک برش از وضعیت خودرو و بازار آن 
کفایت می کند ت��ا بحرانی در این حوزه و به تبع 
آن حوزه های مرتبط با آن ایجاد ش��ود  اما زمانی 
که آش��فته بازاری قیمت خ��ودرو  در بازار نیز به 
کنار این بحران های از پیش تعیین ش��ده می آید 
،بی شک باید انتظار طوفان های سهمگین تری را 

دراین بازار و شرایط آن داشت .
ق��در مس��لم اتفاقی که این روزه��ا در این صنعت 
و  س��ایر ح��وزه ه��ای اقتصادی رخ م��ی دهد به 
خوب��ی  بیانگر حال ناخوش ای��ن روزهای اقتصاد  
کشورنیس��ت و نکته مهمتر آنکه این اتفاقی مساله 
ای نیس��ت که که یک ش��به رخ داده باش��د بلکه 
ماهها و بعضا سالهاس��ت  که کارشناس��ان  نسبت 
به آن هش��دار م��ی دهند اما همچن��ان  به جای 
بهبودش��رایط  ،ه��ر روز مش��کالت جدی��د تری 
رونمایی می ش��ود که برآیندآنها درکنار مشکالت 
ناش��ی از تحریم ؛خود  خب��ر از یک بحران جدی 
ت��ر در بازارهای اقتص��ادی و درنهایت تاثیر آنها بر 

معیشت مردم می دهد.

برخی صاحب نظران با اشاره  خونه به  به روش تولید بخشی از 4۰۰ خونه 
هزار واحد مس��کونی به شیوه مشارکتی، خواستار 
جایگزین��ی ای��ن برنامه با طرح تأمین مس��کن به 

روش فروش اقساطی زمین شدند.
وزارت راه و شهرس��ازی قرار است در قالب برنامه 
اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن، به احداث 4۰۰ 
هزار واحد مس��کونی بپردازد. طبق جزئیات اعالم 
شده، قرار اس��ت نیمی از واحدهایی که قرار است 
در برنامه اقدام ملی ساخته شود، به شیوه مشارکت 

با انبوه ساز و در شهرهای جدید باشد.
در همین راس��تا حبی��ب اهلل طاهرخان��ی معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت عمران 
ش��هرهای جدید در حاش��یه بازدید مع��اون اول 
رئی��س جمهور و وزی��ر راه و شهرس��ازی از روند 
پیشرفت متروی شهر جدید هشتگرد درباره علت 
انتخاب شیوه ساخت مشارکتی برای احداث ۲۰۰ 
ه��زار واحد مس��کونی در ش��هرهای جدید اظهار 
داش��ت: تصمیم گرفتیم روش��ی انتخاب کنیم که 

برای سرمایه گذار جذاب باشد.
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن، از آغاز عملیاتی شدن 
برنامه اقدام ملی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس 

ای��ن طرح، ظرف دو س��ال آین��ده 4۰۰ هزار واحد 
مسکونی در سراسر کشور ساخته خواهد شد.

مازیار حس��ینی معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی نیز با بی��ان اینکه این 4۰۰ هزار 
واحد مس��کونی در طرح اقدام ملی، ش��امل ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار 
واح��د در بافت های فرس��وده و ۱۰۰ هزار واحدی 
است که توس��ط بنیاد مسکن ساخته می شود، در 
خصوص جزئیات تولید مسکن به شیوۀ مشارکتی 
گفت: بحث، بحث مش��ارکت است، زمین را دولت 
می آورد و س��رمایه را بخ��ش خصوصی و قرارداد 
طبق س��هم مش��ارکت دو طرف بس��ته می شود 
و در ای��ن راه از هم��ه ظرفیت ه��ای قانونی برای 
تسهیل کار استفاده می کنیم اما کار غیر قانونی و 
خالف مقررات نمی کنیم و هر جا هم که ظرفیت 
قانونی وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود به ما 

منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود.
هفته گذش��ته نیز عباس فرهادی��ه مدیرکل دفتر 

برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
در گق��ت وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات 
طرح ساخت ۲۰۰ هزار مسکن به شیوۀ مشارکتی، 
بی��ان کرد: واحدهای مس��کونی که در ش��هرهای 
جدی��د در طرح اقدام ملی احداث می ش��ود حدود 

۷۵ درصد در اختیار انبوه سازان قرار دارد.
سید احس��ن علوی، نائب رئیس کمسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، در بیان اشکاالت وارده به 
مالکیت انبوه ساز در مسکن مشارکتی گفت: اینکه 
بخشی از واحدها در اختیار انبوه ساز قرار می گیرد، 
محل اشکال اس��ت. چرا که افزایش قیمت ساالنه 
زمی��ن که دولت آن را م��ی آورد، خیلی بیش تر از 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده های 

تولید است.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، 
با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی 
ایرادهای اساسی دارد، گفت: دادن زمین به انبوه ساز 
و س��اخت مسکن به شکل مش��ارکتی، موجب می 

ش��ود هیچ نظارتی بر قیمت عرض��ه و مدت زمان 
ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در 
اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین 
تر از قیمت روز عرضه ش��ود، زمینه ساز رانتی برای 

عرضه این واحدها خواهد شد.
در حال��ی که مازیار حس��ینی، ۷ مرداد در معرفی 
راهکاره��ای دول��ت ب��رای تولید انبوه مس��کن از 
پیگیری طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به نام 
»تام فاز« )تأمین مس��کن به روش فروش اقساطی 
زمی��ن( برای رونق تولید و بازار مس��کن خبر داده 
بود، عباس فرهادیه مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی ۲۳ مرداد 
در گفت وگو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات طرح 
تام  فاز اظهار داش��ت: مشکلی که در بخش ساخت 
و س��از وجود دارد، تفاوت باالی هزینه تمام شده 
س��اخت با قیمت زمین است. این نسبت، در حال 
حاض��ر به ص��ورت ۶۰ درصد هزین��ه زمین و 4۰ 

درصد هزینه ساخت و ساز وجود دارد.

فرهادی��ه با اش��اره به این  ک��ه بس��یاری از مردم 
توانایی پرداخت هزینه س��اخت مسکن را دارند اما 
نمی توانند خانه دار ش��وند چون قیمت زمین چند 
برابر قیمت ساخت این واحد است، افزود: مکانیزم 
طراحی ش��ده در طرح تام  فاز به نحوی اس��ت که 
افرادی که قدرت پرداخت پول س��اخت را دارند اما 
از پرداخت هزینه زمین ناتوانند، هزینه س��اخت را 
یکجا در ابتدای پروژه، به حساب مسدودی در بانک 
عامل واریز می کنند. سپس پیمانکار وارد ساخت و 
س��از می شود. پس از تکمیل پروژه با تحویل واحد 
مسکونی به متقاضی واجد شرایط، سهم زمین هم 
که س��هم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله 

از سوی خریدار بازپرداخت می شود.
این در حالی است که طاهرخانی مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید درباره روش مشارکتی ماه 
گذشته به خبرنگار مهر گفت: در این روش، زمین، 
آورده شرکت عمران ش��هرهای جدید و نقدینگی 
برای س��اخت نیز آورده انبوه ساز است و در پایان 
هر کدام بر اس��اس قیمت گذاری و ارزش گذاری 
ای که از سوی کارشناسان خواهد شد، سهم خود 
را از میان واحدهای س��اخته ش��ده برمی دارند و 
انبوه س��از می تواند واحدهای خ��ود را به فروش 

برساند.  مهر 

کارشناسان بررسی کردند؛

پاشنه آشیل برنامه اقدام ملی تولید مسکن


