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 تأمین 5 هزار مگاوات برق پايدار 
در شهرک ها و نواحی صنعتی كشور

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و 
سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق 
براي تأمین برق پایدار شــهرک ها و نواحي صنعتي 
کشــور از طریق اســتقرار نیروگاه هاي تجدیدپذیر 

تفاهم  نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک هاي صنعتي ایران، در این تفاهم نامه که 
به امضاي علي رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک هاي صنعتي ایران و محمود کمانی معاون 
وزیــر نیرو و رئیس ســازمان انرژی هــای تجدید 
پذیر و بهره وری انرژی برق رســیده است، طرفین 
به منظــور اســتفاده از ظرفیت ها و تــوان بخش 
غیردولتي در زمینه کمک به افزایش ظرفیت برق 
و ارتقاء کیفیت آن در شهرک ها و نواحي صنعتي و 
مناطق ویژه اقتصادي تابعه و همچنین ترویج بهره 
منــدي از انرژی هاي پاک از طریــق منابع تجدید 
پذیــر با یکدیگــر همکاري خواهند نمــود. برنامه  
ریزی برای تأمین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدید 
پذیر از طریق استفاده از فضای سقف مستحدثات 
واحدهای صنعتی موجود )در قالب خرید تضمینی 
برق نیروگاه های انشــعابی کمتر از 200 کیلووات 
مطابق ماده )61( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی( 
ظرف مدت 2 سال، تأمین سه هزار مگاوات نیروگاه 
تجدید پذیر با ظرفیــت باالتر از 200 کیلووات در 
قالب روش هــای خرید، اســتفاده از ظرفیت ماده 
)12( و جمع ســپاری از طریق استفاده از ظرفیت 
شهرک ها و نواحي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي 
موجود، توسعه شهرک ها و نواحي صنعتي موجود 
و ایجاد شهرک ها و نواحي صنعتي تخصصي انرژي 
تجدید پذیر ظرف مدت 4 ســال و تأمین یک هزار 
مگاوات نیــروگاه تجدید پذیر در قالب خود تأمین 
)تهاتر انرژی( صنایع از طریق اســتفاده از ظرفیت 
شهرک ها و نواحي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي 
موجود، توسعه شهرک ها و نواحي صنعتي موجود 
و ایجاد شهرک ها و نواحي صنعتي تخصصي انرژي 
تجدید پذیر ظرف مدت 2 ســال، از جمله اهداف 

این تفاهم نامه همکاري است.

پرداخت بیش از 123هزار فقره 
تسهیالت بدون ضامن در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه از اختصاص بیش از 32 هزار 
میلیارد ریال تســهیالت بدون ضامــن به بیش از 
123 هــزار فقره پرونده، از ابتدای اجرای این طرح 

در بانک سپه خبر داد.
آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
تسهیالت اعطایی بدون ضامن در بانک سپه به عنوان 
نخستین بانک، پس از دستور رئیس جمهور مبنی 
بر تســهیل شرایط پرداخت تســهیالت خرد و در 
پی بخشــنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
کمــک به افزایش قدرت خرید و رفع نیازهای مالی 
ضروری آحاد مردم قابل دریافت اســت.مدیرعامل 
بانک سپه با اشاره به اینکه تسهیالت بدون ضامن تا 
سقف یک میلیارد ریال در تمامی شعب بانک سپه 
سراسر کشور پرداخت شــده است، ابراز داشت: در 
مجموع بیش از 32 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
بــدون ضامن بــه بیش از 123 هــزار فقره پرونده 
تســهیالتی همزمان با آغاز اجــرای طرح از بهمن 
ماه 1400 تاکنون پرداخت شــده است. ابراهیمی 
افزود: تسهیالت ارزان قیمت بانک سپه به اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی، صاحبان کســب و کارهای 
آســیب دیده ناشــی از کرونا و اشخاص آسیب پذیر 
جامعه پرداخت می شود.دکتر ابراهیمی همچنین با 
بیان اینکه طی دوماه نخســت سال جاری 2 هزار و 
531 فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج در بانک 
سپه پرداخت شده اســت، گفت: بیش از 3 هزار و 
پانصد میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوج های جوان تازه ازدواج کرده واجد شرایط در 
شعب بانک ســپه اختصاص و پرداخت شده است. 
وی افزود: زوج های جوان تــازه ازدواج کرده، یارانه 
بگیران و مستأجران آســیب دیده ناشی از کرونا از 
جمله دریافت کنندگان تســهیالت قرض الحسنه با 

کارمزد 4 درصد از بانک سپه هستند.

 آینده نئوبانک ها ارایه سرویس
 در شبکه های اجتماعی است

نئوبانک سرویس نوپایی است که راهی برای تسریع 
خدمات ارائه شــده توســط بانکها و ارزش افزوده 
در حوزه های مختلف برای مشــتریان اســت تا در 
کمترین زمان ممکن مشــتریان بتوانند با استفاده 
از خدمات ترکیبی ســرویس های مورد نظر خود 

را دریافت کنند.
بانک ایران زمین نیز همچون تعدادی از بانک هایی 
که این ســرویس را در اختیار مشتریان خود قرار 
داده اند، چندی پیش از نسخه اولیه نئوبانک خود 
با نام نئوبانک هوشــمند فردا رونمایی کرد.  البته 
بــا این تفاوت کــه بانک ایران زمیــن با همکاری 
شرکت آرمان وفاداری آریا به عنوان بازوی فناوری 
این بانک و مشــارکت هلدینگ هــای وب یکی از 
مجموعه هــای فعال در حوزه صنعــت ارتباطات، 
توانست سرویسی فراتر از سرویس های بانکی ارائه 
کنــد. مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین در این 
خصوص گفت: “فردا بانک” یک مزیت رقابتی مهم 
نسبت به دیگران  دارد، که بر این اساس ایجاد بستر 
و زیرساخت الزم با هدف ارائه خدمات سفارشی و 
شخصی ســازی شده برای صنایع مختلف از جمله 
مجموعه هلدینگ هــای وب که بتوانند به صورت 
تخصصی سرویس ها و خدمات شان را به مشتریان 

خود ارائه دهد، در دستور کار قرار گرفته است. 

گزارشاخبـــار

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک هایی که در ســال 
گذشــته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه ها بیشــتر 
تسهیالت داده اند باید تشــویق شوند و بانک هایی که این 

سیاست ها را رعایت نکرده اند باید تنبیه شوند.
سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصــادی و دارایی، در 
بیســت و نهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی اعالم 
کــرد: گرچه رفتارهای نرخ ارز در کوتــاه مدت در اقتصاد 
ایــران اثری قوی دارد که محصول ســاختار نفتی اقتصاد 

ایران است، اما نرخ ارز نقش شاخص و مرجع نیست.
وی گفــت: عالوه بر نرخ ارز و اثرگــذاری بر اقتصاد پولی، 
ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی هم در این زمینه اثرگذار 
اســت.وی ادامه داد: تنها رشد میزان پول مهم نیست بلکه 
کیفیت رشــد پول هم مهم اســت که باید اثرگذار باشد. 
وزیــر اقتصاد گفت: دوگانه عمق بخشــی به بــازار مالی و 

سیاست های پولی و ارزی باید با هم مدنظر قرار گیرد.
خانــدوزی در ادامه گفت: در بلندمدت باید متوســط نرخ 
تــورم را کاهش دهیــم و در کوتاه مدت بر مدیریت بر نرخ 
ارز و توجــه بــه معیارهای پولی و بانکی، تــورم را کنترل 
کنیم. وزیر اقتصاد اظهار کرد : نوسان نرخ ارز هم از عوامل 
مؤثر بر افزایش هزینه و تورم اســت، بنابراین باید دوگانه 
عمق بخشــی به بازار پولی و افق سیاست های پولی و ارزی 
در کوتاه مدت را باید درنظر بگیریم. همچنین دوگانه دیگر 
حفظ ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد و همچنین 

حفظ توسعه اقتصاد باید مدنظر باشد. 
وزیر اقتصاد همچنین گفت: باید سیاست های دولت با هدف 
ثبات اقتصادی و حاکم شدن ثبات در فضای اقتصاد پیش 
برود. خاندوزی همچنین مالحظات توســعه ای در اقتصاد 
ایران را هم مهم دانســت و گفت: این خوش خیالی اســت 
کــه فکر کنیم با ثبات اقتصاد کالن بــه تنهایی می توانیم 
به توسعه برســیم، بلکه باید اهداف توسعه ای را هم دنبال 
کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سیاست لنگری 
نرخ ارز گفت: تمام هّم و غم ما ثبات نرخ ارز نیســت، بلکه 

سیاست های پولی و بانکی هم مهم است. 
بــه گفته وزیر اقتصاد، بعد از بحران مالی 2008 بانک های 
مرکزی دنیا به سمت سیاست های احتیاطی پیش رفته اند، 
اما در اقتصاد ما دو بخش سیاست پولی و ارزی باید مدنظر 
قــرار گیرد.وی همچنین ادامــه داد: یکی از موارد افزایش 
تقاضا برای نرخ ارز، بخش واقعی و تجاری اقتصاد است که 
بر تقاضای ارز اثرگذار اســت.به گفته وزیر اقتصاد، کاهش 
شــکاف ترازنامه ای بانک ها و رویکرد ســلبی و احتیاطی و 

هدایت اعتبار به ســمت تولید و صــادرات، باید به صورت 
مالزم درنظر گرفته شود.خاندوزی همچنین گفت: ما باید 
دو چشم بینا داشته باشــیم که هم به سمت کنترل تورم 
و هم سیاســت های پولی و ارزی و بخــش واقعی اقتصاد 

توجه کنیم.
بــه گفته خاندوزی، تورم های 4 و 5 درصد لزوما به رشــد 
اقتصادی کشــور ما منجر نمی شــود بلکه ثبات اقتصادی 
و پیش بینی پذیری اقتصاد بســیار مهم اســت.وی گفت: 
سیاســتگذاران کشــور ما در اوایل دهه 1390 دچار خطا 
شدند که با یکسویه نگری به تورم، فکر می کردند به توسعه 
می رسند در حالی که از واقعیت های اقتصاد و نرخ ارز دور 

ماندند و سرمایه گذاری رو به تنزل گذاشت.
وزیر اقتصاد، تحقق اهداف توسعه ای را نه تنها ممکن بلکه 
بایسته و ضروری دانست و گفت: اگر ثبات را فدای توسعه 
کنیم تا توسعه اقتصادی را فدای ثبات اقتصادی کنیم، در 
تحقق همان بخشــی که مدنظر است شکست می خوریم.

وی همچنیــن با بیان اینکــه صورت های مالــی بانک ها 
ظرف یک ماه آینده نهایی می شــود، گفت: در صورت های 
مالی بانک ها نباید شناســایی سود موهوم باشد یا ترازنامه 

غیرواقعی یا شکننده به چشم بخورد.
وی همچنین ادامه داد: بانک هایی که در ســال گذشته به 

بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه ها بیشــتر تســهیالت 
داده اند باید تشــویق شوند و بانک هایی که این سیاست ها 
را رعایت نکرده اند باید تنبیه شــوند.وزیر اقتصاد همچنین 
گفــت: ما باید به اندازه وســع خود به نظــام بانکی کمک 
می کنیــم کــه زودتر به اهــداف خود برســد و با جبران 
عقب ماندگی های ســال های قبل اقتصاد ایران را به سمت 
جلــو حرکت کنیم و تســلط بــر حکمرانی ریــال را در 

دستورکار خود قرار می دهیم.
در این مراسم همچنین علی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی   اعالم کرد: به زودی اوراق ارزی به زودی منتشــر 
می کنیم که هــم به این وســیله ارز را         از بازار جمع آوری 
کنیم و هم سود و بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امســال ارز موردنیاز 
کاالهای اساســی از طریق ســامانه نیما تامین می شــود، 
بنابرایــن مصــرف ارز برای کاالهای اساســی کاهش پیدا 
کــرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در ســامانه نیما بیش 

از تقاضای آن شده است.
به گفته صالح آبادی ســال گذشته 57 میلیارد دالر ارز در 
ســامانه نیما ارائه شد که شــامل ارز کاالهای اساسی هم 
بود و امســال در دو ماه اول سال 7.5 میلیارد دالر ارز در 
سامانه نیما ارائه شده است، در حالی که سال قبل در این 

مدت 4.5 میلیارد دالر ارائه شده بود و بنابراین از رشد 67 
درصدی برخوردار شده است.

رئیــس کل بانک مرکــزی همچنین گفت: در راســتای 
سیاســت اصالح رابطه بیــن دولت و بانــک مرکزی قرار 
شــده اســت تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می کند 
در آخریــن مرحله باشــد و بــه جای آن دولــت از مانده 
حســاب های خود در خزانه استفاده کند، به گونه ای که در 
دو ماه اول امســال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در 

خزانه استفاده نکرده است.
وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشــاره کرد و گفت: 
از روز شــنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر 
حساب های فرد در سایر بانک ها مسدود شود که این مسأله 

گام مهمی در اجرای قانون چک به شمار می رود.
صالح آبادی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست های بانک 
مرکزی اســتفاده از اوراق بانک مرکزی است، سال گذشته 
95 هــزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شــامل 
اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر شد و در حال حاضر این 
رقم به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی 20 هزار 
میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شــده اســت.

رئیــس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاســت های 
کنترل تورم را         کاهش اســتقراض دولــت از بانک مرکزی 
دانســت که به عنــوان یک خط قرمز به شــمار می رود و 
گفت: یکی دیگر از سیاســت ها اصالح ســاختار حکمرانی 
بانک مرکزی و اصالح ســاختار بانک ها و بانک مرکزی به 

شمار می رود.
رئیس کل  بانک مرکزی با برشمردن پایه های اصلی اصالح 
نظام بانکی: گفت: اســتقراض دولت از بانک مرکزی  خط 

قرمزی که رعایت شده و همچنان در دستور کار است.
وی افزود: اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی، خرداد 
1401 نسبت به مدت مشــابه سال قبل به کمتر از نصف 
کاهش یافت.وی با بیــان اینکه بانک های دولتی مطالبات 
قابل توجهی از دولت دارند، گفت: دیروز در جلســه هیات 
دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک ها 
و بانک مرکــزی از روش های غیر از چــاپ پول پرداخت 
شود.صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی 
و ســایر اسناد بانکی توسط بانک ها به جای اضافه برداشت 
بانک هــا از منابع بانک مرکزی در دســتورکار قرار گرفته 
اســت.رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاست های 
کنترل تورم را         کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد 
و گفت: با اصالح کاهش معوقات شــبکه بانکی، به اصالح 

ترازنامه بانک ها کمک می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داد 

تنبیه بانک های بی توجه به  تسهیالت  تولید و بنگاه های اقتصادی

با وجود اعالم در رابطه با نبود تعهدنامه محضری در ســایت ثمن، بســیاری از 
متقاضیان نهضت ملی مســکن به دلیل عدم بارگذاری این تعهدنامه از این طرح 

حذف شده اند.
  12 اردیبهشــت ماه امســال مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران از فرصت 
20 روزه متقاضیان مجرد نهضت ملی مســکن برای بارگذاری تعهدنامه محضری 
خبر داده و گفته بود: در صورت عدم انجام این کار متقاضیان حذف می شــوند.
خلیل محبت خواه افزود: متقاضیان مرد مجرد باالی 23 ســال تا 31 اردیبهشت 
فرصت دارند وارد پورتال نهضت ملی مسکن به آدرس saman.mrud.ir شده 

و تعهدنامه محضری را دانلود کنند.
وی ادامه داد: این متقاضیان سپس باید به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کرده 
و پس از تکمیل تعهد نامه و ثبت محضری، اســکن تعهد نامه تکمیل شــده را 
مجددا در سایت بارگذاری کنند تا شرایط احراز توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان تهران پی گیری و دنبال شود.وی عدم بارگذاری اسکن تعهد نامه محضری 
تکمیل شــده و ممهور به مهر محضری را بارگــذاری ناقص مدارک اعالم کرد و  
افزود: تا پایان اردیبهشت باید ویرایش ها توسط متقاضیان انجام شود، چراکه پس 

از تاریخ اعالم شــده عمال امکان ویرایش وجود نداشته و نقص مدارک منجر به 
حذف متقاضی خواهد شد.

تا 31 اردیبهشــت ماه هیچ اثری از تعهدنامه مذکور در سایت مورد نظر نبود. در 
این روز تســنیم طی گزارشی از سردرگمی متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن 
در این رابطه خبر داد و این پرسش را که چرا تعهدنامه محضری در سامانه ثمن 
نیســت، مطرح کرد.این گزارش واکنش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
استان تهران را به دنبال داشت و قرار بود پاسخی برای خارج کردن متقاضیان از 
سردرگمی ارائه شود. اما طی 10 روز اخیر نه تنها اتفاق امیدوارکننده ای در این 

رابطه روی نداده که به واسطه نبود تعهدنامه محضری در سایت ثمن، متقاضیان 
مجرد "رد درخواست" شده اند.

یکی از متقاضیان مجرد نهضت ملی مســکن در این باره به تســنیم می گوید: با 
توجــه به این که تعهدنامه محضری در ســایت ثمن نبود، به دفترخانه مراجعه و 
تعهدنامه ای را مطابق آنچه وزارت راه اعالم کرده بود، تنظیم و در سایت بارگذاری 
کردم.وی افزود: امروز که به سایت saman.mrud.ir مراجعه کردم، درخواست 
بنده به دلیل عدم بارگذاری تعهدنامه محضری رد شده است.وی بیان کرد: وقتی 
تعهدنامه محضری در ســایت وجود ندارد، تکلیف متقاضیان چیست. بارها هم با 
شــماره تلفن های درج شــده برای پیگیری این موضوع تماس گرفتم ولی هیچ 

نتیجه ای در بر نداشت. 
انتظــار می رفت اداره کل راه و شهرســازی اســتان تهران و معاونت مســکن و 
ساختمان به  عنوان متولی اصلی پاسخگوی مشکل به وجود آمده برای متقاضیان 
مجرد نهضت ملی مســکن باشــند. 10 روز از اتمام مهلــت بارگذاری تعهدنامه 
محضری می گذرد و این متقاضیان در حال حذف از سامانه به دلیل تعهدنامه ای 

هستند که در سایت ثمن وجود خارجی ندارد.  تسنیم 

آنچه بر سر متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن  آوار شد 

 حذف به دلیل »تعهدنامه ای« که
 امکان بارگذاری نداشت

پیامدهای مثبت واردات خودرو 
بزرگنمایی می شود

به گواه بررســی های کارشناســی، در خصوص پیامدهای 
مثبــت واردات خــودرو بزرگنمایی شــده اســت. به نظر 
می رســد ترکیب پیچیده ای از خانواده هــای قدرتمند با 
قدرت رسانه ای درباره فواید واردات خودرو اغراق می کنند؛ 
چــرا که با ذخایر ارزی فعلی، دولت نیز نمی خواهد چیزی 

بیش از تعداد محدودی خودروی اقتصادی وارد کند.

 واردات خودرو به نفع خودروسازی است 
یا به ضرر؟

به گزارش از جهان صنعت، چندی پیش مصطفی میرسلیم 
از نقش آفرینــی 14 خانواده در مقوله واردات خودرو پرده 
برداشــت. باندهای متنفــع از واردات خــودرو در عوض 
پاســخ به ادعای او، ســوابق سیاســی و حزبی این چهره 
شناخته شــده حوزه خودرو را پررنگ کردنــد تا اذهان از 
حقیقت مورد اشــاره او منحرف شود. میرسلیم اما قاطعانه 
بر موضع خود پافشــاری کرد و نام برخی از این خانواده ها 
 را به زبان آورد تا نشــان دهد، دست پر ادعا کرده و دنبال 

جنجال آفرینی نیست.
جریان حامــی واردات بــه اتهام پراکنی و طرح مســائل 
حاشیه ای علیه میرسلیم سعی کردند صدای این مهندس 
باسابقه حوزه خودرو را خفه کنند. در نهایت با طرح مسائلی 
نظیر عضویت میرســلیم در چند شرکت خودروسازی او را 

ذی نفع و حقوق بگیر این شرکت ها نشان دادند.
این در حالی است که مصطفی میرسلیم بر حسب تخصص 
و شناخت کاملی که از صنعت خودروسازی دارد به عنوان 
مشــاور و صاحب نظر در این مجموعه ها فعالیت می کند. 
جالب آنجاســت که این جریان هرگز نگفتند که میرسلیم 
سال هاســت مدیریت یک نشــریه علمی-دانشــگاهی در 

خصوص موتورهــای خودرویــی را اداره می کند و دانش 
باالیی درباره قطعات خودرو و خودروسازی دارد.

وی در پاســخ به ســوالی که از عضویت در شــرکت های 
قطعه ســازی ســود می بــرد، می گوید: در طــول زندگی 
حرفه ای پنجاه ســاله خــود همواره دعوت بــه همکاری  
شــرکت ها به عنوان مهندس تحقیــق و عضو هیات مدیره 
یا رییس هیات مدیره را قبول کردم. از آن دســته افرادی 
نبــودم که به دلیل خویشــاوندی یا توصیــه در جایی یا 
ســمتی قــرار می گیرنــد! در 1376 به دلیــل تخصص، 
شــناخت و تجربه ای که داشــتم از طرف مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو مامور شدم تا طراحی، ساخت داخلی 
و تولیــد موتور ملی پایه گاز را به ســرانجام برســانم. به 
همیــن دلیل مرکز تحقیقات موتور را تاســیس کردم که 
 مهم ترین و باســابقه ترین مرکز تحقیقات موتور در منطقه 

غرب آسیاست.
وی اضافه می کند: بنا به درخواســت مرحوم اکبر ترکان، 
رییس هیات عامل وقت ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایع به ریاســت هیات مدیره شرکت دیزل سنگین ایران 
منصوب شدم و در آنجا علیرغم مرارت های فراوان در سال 
1388 موتور ملی ســنگین را بــرای کاربردهای راه آهنی، 
دریایی و تولید برق، با طراحی مهندســان ایرانی با حضور 
رییس جمهــوری وقت رونمایی کردیم. دو ســال بعد، نوع 
دوگانه ســوز از همین خانواده موتور را با حضور وزیر نفت 
رونمایی کردیم که در آن زمان به لحاظ فناوری نوین یکی 

از موتورهای پیشرفته جهان محسوب شد.
وی در نهایت با تاکید بر اینکه حقوقی از این مراکز دریافت 
نکرده، می گوید: در هیچ کدام از سمت های یادشده حقوقی 
دریافت نکردم  و اساســا عضو موظــف هیات مدیره نبودم. 
امروز نیز ســهامدار هیچ کدام از آن شرکت ها نیستم و به 
مناســبت انتخاب به عنوان نماینده مردم مجلس از سمت 
ریاست هیات مدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور 
ایران خودرو نیز در ســال 1399 اســتعفا داده ام، بنابراین 
هیچ نفعــی از نظر مادی در تولید خودرو داخلی عاید من 

نمی شود و با واردات خودرو نیز هیچ ضرری شخصی ای به 
من وارد نمی شود.

واردات خودرو تاثیری بر قیمت نخواهد داشت
میزان تقاضای خودرو در ایران بسیار بیشتر از وضعیت تولید 
فعلی اســت. این اختالف به زعم برخی کارشناسان به نیم 
میلیون تا یک میلیون خودرو در ســال نیز می رســد. فارغ 
از اینکــه دولت تا چه میزان بخواهد ذخایر ارزی کشــور را 
صرف واردات خودرو کند، به نظر نمی رسد حتی بنادر کشور 
ظرفیت جبران این اختالف تولید را داشــته باشند. هرچند 
اساســا به نظر نمی رســد دولت نیز تصمیمی برای جبران 
تمام این اختالف یا درصــد قابل توجهی از اختالف میزان 
عرضه و تقاضا را به واسطه واردات داشته باشد. چرا که ورود 
بی محابای خودرو -حتی اگر شدنی باشد- ضربه مهلکی به 

صنعت خودروسازی و نرخ اشتغال کشور خواهد زد.
بنابراین پیش بینی می شــود با توجه به واقعیات اقتصادی 
و سیاسی کنونی کشــور، حجم واردات خودرو به میزانی 

نیست که بتواند تاثیری بر قیمت خودرو داشته باشد.
مصطفــی میرســلیم در همین رابطه به یــک خبرگزاری 
داخلی می گوید: اما مشــکل در این اســت که خودرو در 
ایران برخالف ســایر کشورهای دنیا با خروج از کارخانه تا 
دو برابر گران تر می شود و علت آن هم ضعف و کم اعتباری 
پول ملی اســت که ریشــه آن هم در دو موضوع اســت: 
یک( عدم رشــد تولید ناخالص ملی و در برخی از سال ها 
کاهش آن و متقابال افزایش لجام گسیخته نقدینگی. مردم 
ناگزیرند سرمایه و پس اندازهای خود را در بازارهایی بریزند 
کــه از تورم تاثیر کمتری بگیرد. ایــن بازارها مانند طال و 

مستغالت و خودرو است.

 واردات به تنهایی
 تاثیری بر تکنولوژی خودروهای داخلی ندارد

برخی مدافعان واردات خودرو در تبلیغات خود می گویند، 
واردات خودرو به بهبود کیفیــت تولیدات داخلی منتهی 

خواهد شد. مصطفی میرســلیم در همین رابطه به دوران 
واردات خودروهای خارجی اشــاره می کند و معتقد است 
در ایامــی که ورود خودرو آزاد بود هیچ اتفاق مشــهودی 
در بهبود کیفیت صنایع داخلی رخ نداد و باید ریشــه این 
مســاله را در جای دیگری جســت وجو کرد. این نماینده 
مجلــس در همین رابطه می گوید: خودرو به جز در ســه 
سال گذشته که به صورت قاچاق انجام گرفته یا با دور زدن 
مقررات صادرات و واردات ســالیانه مصوب هیات وزیران! 
همواره به صورت رســمی وارد کشور شده است. بنابراین 
واردات خودرو هیچگاه قطع نشــده و واقعیت این است که 
در ســال های پس از پیروزی انقالب واردات به عنوان یک 

اقدام تجاری، اثری بر بهبود کیفیت نداشته است.
میرسلیم اضافه می کند: اما خودروسازان، از نتیجه واردات 
همواره برای الگوبرداری استفاده کرده اند. یادآوری می کنم 
که واردات خودرو با اهداف پژوهشی و آینده نگرانه سازوکار 
خود را دارد و هیچ گاه با ممنوعیت روبه رو نشده است. پس 
صرف واردات بی حد و حصر خودرو لزوما به بهبود کیفیت 

نمی انجامد.

تذکرات میرسلیم را باید شنید!
در شــرایط فعلی خودروســازان بزرگ بــا واردات خودرو 
ضــرر نمی کنند امــا حتما خانواده هــای وارداتچی از این 
تصمیــم ســود خواهند برد. حتــی مردم نیــز از واردات 
خودرو نفعی نخواهند برد. اما این خانواده ها با جوســازی 
 نمی گذارنــد صدای تذکرات دلســوزان صنعــت خودرو 

شنیده شود.
در نهایــت باید گفت بــرای مصطفی میرســلیم باید دو 
شــخصیت مجزا قائل شــد. او یک شــخصیت سیاسی و 
دانشــگاهی اســت. اظهارنظر او درباره مخاطرات واردات 
خــودرو به شــخصیت دانشــگاهی او مربوط اســت و نه 
سیاسی. اما رسانه ها ممکن است این دو خصلت را عامدانه 
 یا ســهوی با هم مخلــوط و اذهــان را از حقیقت ماجرا 

دور کنند.


