
تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد ریال از منابع 
بانک مهر ایران به مددجویان 

کمیته امداد
بانک مهر ایران ۱۰۰۰ میلیارد ریال از منابع خود را 
براي پرداخت تسهیالت به مددجویان کمیته امداد 

تخصیص داد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک قرض الحس��نه 
مهر ایران، این بانک در راس��تای ایفاي مس��ئولیت 
اجتماع��ي خ��ود و به منظور تأمین کم��ک هزینه 
تجهیز مسكن مددجویان بي بضاعت با کمیته امداد 

امام خمیني)ره( تفاهم نامه  امضا کرد.
هدف از تفاهم نامه ای ک��ه به امضای دکتر مرتضی 
اکبری مدیرعامل این بانک و سید مرتضي بختیاري 
رئیس کمیته امداد امام خمیني)ره( رس��ید، تأمین 
کمک هزینه تجهیز مسكن مددجویان بي بضاعت و 
همچنین توانمندس��ازي قشر آسیب پذیر ساکن در 
مناطق محروم و کوهس��تاني است.مدیرعامل بانک 
مهر ایران در آغاز مراس��م امضای ای��ن تفاهم نامه 
اظهار کرد: تفاهم نامه کنوني در راستاي مسئولیت 
اجتماعي بانک است و بانک بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد 
ریال از منابع خود را براي بهینه سازي سرویس هاي 
بهداش��تي و تكمیل خط��وط لول��ه گاز خانه هاي 
مددجویان مناطق مح��روم کمیته امداد تخصیص 
داده اس��ت. ه��ر نف��ر ۳۰ میلیون ری��ال مي تواند 
دریاف��ت کند و بالغ ب��ر ۳۳هزار نف��ر مي توانند از 
این وام بهره مند ش��وند. ن��رخ کارمزد آن ۴ درصد 
و مدت زمان آن نیز ۳۶ ماهه تعریف ش��ده اس��ت.

اکبری درباره ضمان��ت مورد نیاز برای دریافت این 
وام ها نیز گفت: مسئله ضمانت تسهیالت حل شده 
و بر عهده کمیته امداد است. به همین علت خیلي 

سریع پرداخت خواهد شد.
 امیدوارم کاري که کمیته امداد در مناطق محروم 
به کم��ک بانک مهر ایران انج��ام مي دهد، ماندگار 
ش��ود و بخش��ي از دردها و آالم مناطق محروم را 
کاهش دهد، حداقل زیرس��اخت م��ردم در مناطق 
محروم اندکي بهتر شود.مدیرعامل بانک مهر ایران 
در همین رابطه افزود: ب��ا همت همه همكارانم در 
شعب و ستاد و همچنین حمایت نهادهایي همچون 
کمیته امداد و بنیاد برکت، توانستیم بر این چالش 
غلبه کنیم، به ط��وري که به بیش از یک میلیون و 
۸۵۰هزار تسهیالت پرداخت کرده ایم که ارزش آن 
به ۲۵۰هزار میلیارد ریال مي رس��د. با اینكه س��ال 
س��ختي بوده، اما از نظر مبلغ هدف سال خود را در 

طول ۱۰ ماه گذراندیم.

اخبار گزارش

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید 
نام گرفته دولتمردان و متولیان کمر همت بسته اند تا اندک 

توان و نایی که در تولید مانده را سرکوب کنند. 
این روزها به واس��طه  مشكالت اقتصادی و فشارهای ناشی 
از تحریم و صد البته س��وء مدیریت ک��ه در بخش اقتصاد 
نمایان  است، مردم دستخوش مشكالت و معضالتی شدند 
که به نظر نمی رسد گرهی باشد که با دست باز شود بلكه 

گره کوری است که با  دندان هم گشودنی نیست . 
در شرایطی که ماه های پایانی سال و ماههای پایانی دولت 
دوازدهم را شاهد هستیم روزی نیست که مجلس و دولت 
در تریبون ه��ای مختل��ف از اختالف��ات و ناهماهنگی های 
یكدیگ��ر س��خن نگوین��د.  دع��وای دول��ت و مجلس یک 
روز توپ��ش در زمی��ن بورس می افتد و ی��ک روز در زمین 

فوالدکاران و امروزهم در زمین سیمانی ها افتاده است. 

 مرگ صنعت سیمان از قیمت گذاری دستوری 
 عبدالرضا ش��یخان دبیر انجمن س��یمان در مورد وضعیت 
صنعت سیمان  درباره مشكالت این صنعت اعم از قطع گاز 
و ب��رق و ...  می گوید: »گاز صنایع س��یمان از ۲۳ آذر قطع 
شد و تا جایگزین شدن مازوت، فرایند طوالنی شد که ما از 
موجودی کلینكر خود اس��تفاده کردیم؛ اما متأسفانه ناگهان 
برق کارخانجات هم قطع شد و عماًل آسیاب کارخانه ها از کار 
افتاد و کوره ها غیرفعال شد، به همین دلیل نتوانستیم طبق 
برنامه، س��یمان تولید و توزیع کنیم.« به اعتقاد دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ با توجه به قیمت گذاری 
دس��توری دولت، در درب کارخانه هر کیس��ه س��یمان ۵۰ 
کیلوگرمی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت که با اعمال ارزش 
افزوده به ۱۶ هزار ۶۰۰ تومان می رسد؛ به این کیسه هزینه 
حمل می خورد تا به عامل فروش برسد و عامل نیز یک سود 
مصوب و هزینه تخلیه دارد که در نهایت قیمت یک کیس��ه 

سیمان باید بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد.

 مخالفت با قیمت گذاری دستوری  
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص 

قیمت گذاری دس��توری س��یمان نیز می گوی��د:» ما ۱۰۰ 
درصد مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا ظرفیت 
تولید س��یمان در کشور حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز کشور 
در حال��ت پیک، ۶۰ میلیون تن اس��ت؛ ح��دود ۶ میلیون 
ت��ن نیز ص��ادرات داریم؛ بنابراین بی��ش از ۱۰ میلیون تن 
مازاد داریم. وقتی قیمت س��یمان آزاد شود، گرانی خاصی 
رخ نمی ده��د بلكه یک تعادل قیمتی ایجاد می ش��ود و به 
دلیل اس��تفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی »عرضه 
و تقاضا«، هم منافع کارخانجات حفظ می شود و هم خیال 
مص��رف کننده از قیمت راحت می ش��ود زیرا داللی از بین 

م��ی رود. االن با این قیم��ت گذاری دس��توری، فقط بازار 
داللی گرم شده است.«

به باور وی؛»قیمت گذاری دس��توری، حیات صنعت سیمان 
را به مخاطره می اندازد، دغدغه ما کسب سود بیشتر نیست 
بلكه حفظ حیات صنعت س��یمان اس��ت چرا که ش��اید در 
صورت مالی سود ببیند اما واقعیت این است که ادامه حیات 
صنعت سیمان با مش��كل مواجه است؛ باید قیمت متعادل 
ش��ود و اگر خواهان تداوم قیمت گذاری دس��توری هستند 

باید نرخ تورم را در نظر بگیرند و در قیمت لحاظ کنند.«
ش��یخان با تاکید بر اینكه قیمت گذاری دس��توری، حیات 

صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است، گفت: دغدغه ما 
کسب سود بیشتر نیست بلكه حفظ حیات صنعت سیمان 
است و درخواس��ت داریم که دولت حمایت کند تا صنعت 
س��یمان حفظ شود؛ از س��ال ۹۱ به بعد که رشد اقتصادی 
منفی هم داش��تیم اما صنعت سیمان با ۶۰ درصد ظرفیت 
کار کرد و روی پای خود ایستاد اما هم اکنون دیگر امكان 
پذیر نیس��ت زیرا هر چه قطعات یدکی خریدیم و در انبار 
ب��ود مصرف کردیم؛ جایگزین ک��ردن این قطعات یدکی با 
توجه به قیمت های گران به سختی امكانپذیر است؛ ضمن 
اینك��ه تحریم قیمت کاالهای خارجی ما همچون ماش��ین 

آالت و آجر نسوز را بسیار باال برده است.

 سمی از جنس دخالت 
دخالت در قیمت گذاری چیزی نیس��ت که تنها مربوط به 
بازار س��یمان و صنعت آن باش��د که تمام صنایع از جمله 
صنعت فوالد با این مس��اله دس��ت و پنجه نرم کرده و می 
کنند و این مهم دلیلی ندارد جز تصمیمات غیر کارشناسی 

و بدون بررسی  متولیان آن هم در یک شب. 
هن��وز داغ قیمت گذاری در صنعت ف��والد که در یک روز 
ضرر قابل توجهی را به س��هامداران زد؛ آرام نشده است که 
دولت این چنین کمر همت بس��ته تا صنعت سیمان را هم 
بر زمین بزند. تمام فعاالن این عرصه هر گونه دخالت دولت 
را سم مهلک برش��مرده و براین اعتقادند که ورود دولت به 
این بازارها و اعمال هر نوع دستوری غیر کارشناسی شرایط 
آنه��ا را از این بدتر می کند و بدی��ن ترتیب نه تنها صنعت 
که فاتحه تولید را هم به واس��طه چنین روندی باید خواند. 
تولی��دی که با نامگذاری س��ال ۹۹ امی��د می رفت جهش 
خوبی را در دست داش��ته باشد اما ناهماهنگی و مشكالت 
متعدد میان  وزارت خانه ها و از همه  مهمتر دخالت دولت 
و ناهماهنگی بین وزرا و مجلس کار را به جایی رس��انده که 
ه��ر روز داد یک صنعت گر و فع��ال را در می آورد اما نكته 
مهم و قابل توجه آن است که صدای این افراد به جایی نمی 
رسد ویا زمانی می رسد که کار از کار گذشته است یا تولید  

ورشكسته شده یا صنعت به خاک سیاه نشسته است.

اقتصادی چهارشنبه  8 بهمن 1399  شماره 5512  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

MDF

سیاستروزتبعاتتمایلدولتبهقیمتگذاریدستوریرابررسیمیکند

سم دخالت در کام صنعت 

 

وزیر نفت با بیان اینكه در نظر داریم تا تولید نفت ایران به 
۶.۵ و بعد از آن هش��ت میلیون بشكه در روز برسد، گفت: 

عدهای در داخل کشور اجازه نمیدهند تولید نفت ایران به 
باالی چهار میلیون بشكه در روز برسد.

بیژن زنگنه ادامه داد: عدهای در کش��ور ۴۰ س��ال تالش 
کردند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بش��كه بیشتر نشود و 
در این راه به مجلس رفتند و به س��ایر سازمان ها مراجعه 

کردند و موفق هم بودند.
وی اف��زود: حتی در این مس��یر، افراد زیادی را از هس��تی 
ساقط کردند. این در حالی است که حرکت تولید انرژی در 
جهان به س��متی می رود که تولید نفت محدود شود. من 

روزگاری را م��ی بینم که تولید نفت ممنوع ش��ود بنابراین 
اکن��ون باید تولید نفت خ��ود را افزایش دهیم و ثروت زیر 
زمین��ی تجدید ناپذی��ر را به ثروت روزمین��ی تجدیدپذیر 
تبدی��ل کنیم. زنگنه تاکید کرد: بنابراین باید تولید نفت را 
انج��ام دهیم. اگر این پول به بودجه برود مریض را مریضتر 
می کند از همین رو در س��ال ۷۷ پیشنهاد ایجاد صندوق 

توسعه را دادیم.
وی با اش��اره ب��ه اینك��ه در افزایش ظرفی��ت تولید ایران 
نباید ش��ک ک��رد، ادامه داد: همچنین نباید ب��ا بهانه ها از 

این صندوق برداش��ت کرد. وزیر نفت افزود: بیشتر عمر ما 
در این دولت به تحریم گذش��ت اما نگداشتیم توسعه نفت 

متوقف شود اما به قیمت سنگین اینكار انجام شد.  
ی گفت: کسانی بودند و هستند که می گویند شرکت های 
اکتش��اف و تولید نفت ایرانی گرگ زاده هستند. به عنوان 
کارش��ناس و استاد به تلویزیون میروند اما مشخص نیست 
اس��تاد چه هس��تند. این در حالی است که حتی کسی که 
متخصص نفت اس��ت نیز نمی توان��د در مورد قراردادهای 

نفتی صحبت کند.  ایرنا 

  وزیر نفت مدعی شد؛

موانعبرسرراهافزایش
تولیدنفتایران


