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اقتصادی

سوئیس به دنبال کانال ارسال غذا و دارو به ایران

سوئیس درحال مذاکره با مقامات آمریکایی برای برقراری یک کانال مالی با ایران برای
مبادله محصوالت غذایی و دارویی و معافیت از تحریمهای اقتصادی ایالت متحده است.
به گزارش ایسنا ،رویترز در گزارشی از تالش دولت سوئیس برای ایجاد یک کانال پرداخت
مالی به منظور تبادل محصوالت غذایی و دارویی با ایران علیرغم تحریمهای خصمانه
دولت دونالد ترامپ خبر داده است.

گزارش
رئیس انجمن انرژی بادی ایران:

پروژههایساخت
نیروگاههایتجدیدپذیر
متوقف شده است

رئیس انجمن علمــی انرژی بادی ایران با بیان
اینکه نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور نیازمند
حمایت دســتگاههای دولتی است ،اعالم کرد
که ساخت پروژههای نیروگاههای خورشیدی و
بادی به دلیل عدم حمایتهای الزم و نوسانات
نرخ ارز در ماههای اخیر متوقف شــده اســت.
سیدهاشم اورعی روز دوشنبه در نشست خبری
با اصحاب رســانه و تعدادی از سرمایهگذاران
انرژیهــای بــادی در محل ساتبا(ســازمان
انرژیهــای تجدیدپذیر و بهــره وری انرژی)،
افزود :پروژههای متوقف شده در مراحل مختلف
اجرا قرار دارند؛ اعتبار اسنادی (ال.سی) برخی
از این طرحها گشــایش یافتــه و برخی حتی
تســهیالت طرح را نیز دریافت کــرده اند.وی
ادامه داد :با توجه به نوسانات نرخ ارز ،هزینهها
سه برابر افزایش یافته اما نرخ خرید تضمینی
در این مدت ثابت بوده است؛ به همین سبب،
سرمایه گذاران منتظر تعدیل قراردادها هستند
تا بعد از آن پروژهها را ادامه دهند.رئیس انجمن
علمی انرژی بادی ایران اضافه کرد :در این مدت
برخی بانکهای ایرانی به سرمایه گذاران اعالم
کرده اند که «طرح ساخت انرژی تجدیدپذیر در
شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارد و نمیتوانیم
ریسک آن را قبول کنیم .اورعی در ادامه با بیان
اینکه برنامههای پنج ساله درخصوص انرژیهای
تجدیدپذیر اجرا نشــده است ،گفت :در برنامه
ششم توسعه برنامه ریزی شده بود که پنج هزار
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شود اما فقط
 200مگاوات محقق شد.وی ادامه داد :در طول
پنج ســال برنامه ،این مسئله پیگیری نشد که
روند اجرای برنامه چگونه طی میشود؛ بعد از
پنج سال همان برنامه را مجددا برای برنامه ششم
توسعهدرنظرگرفتند.رئيسانجمنانرژيعلمی
بادي ايران با اشاره به اينکه سياستهاي کالن
اقتصادي وزارت نيرو موجب شــده که صنعت
انرژي تجديدپذير ايران به تعطيلي کشــيده
شــود ،گفت :تابلو اســم نيروگاههاي حرارتي
را بايد به کارخانه توليــد دود و حرارت تغيير
دهند .در ادامه این نشســت بهزاد آسایی عضو
انجمن علمی انرژیهای بادی ایران گفت :اکنون
متوسط بازدهی نیروگاههای تولید برق حرارتی
 38درصد اســت؛ یعنی  62درصد انرژیهایی
کــه برای تولید برق در ایــن نیروگاهها هزینه
میشود ،از بین میرود؛ عالوه بر این ،بخشی از
برق حرارتی نیز در میسر انتقال تلف میشود،
در حالی که انرژیهــای تجدیدپذیر در محل
مصرف مستقرند و چنین تلفاتی ندارد.آسایی
ادامه داد :با این وضعیت به شما قول میدهم که
خاموشیها به دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید
برق حتی در نیروگاههای حرارتی در راه است.
وی گفت :افزایش نرخ ارز به گونهای بوده است
که باید قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای
تجدیدپذیر حداقل دو برابــر افزایش یابد و به
 840تومان در هر کیلووات ساعت برسد.عضو
انجمن علمی انرژیهای بادی ایران با اشاره به
اینکه  7تا  8هزار مــگاوات کاغذ برای احداث
نیروگاههای تجدیدپذیر از ســوی وزارت نیرو
صادر شده است ،گفت :صدور این موافقتنامهها
نشان میدهد که وزارت نیرو وظیفه خود را به
خوبی انجام داده اســت ،اما سوال این است که
با این شرایط فعاالن و سرمایهگذاران انرژیهای
تجدیدپذیر نمیتوانند به ته خط برسند و نیروگاه
را احداث کنند.وی ادامه داد :اتفاقا وزارت نیرو نیز
به دلیل نداشتن بودجه همین را میخواهد که
سرمایهگذاران قبل از اینکه به ته خط برسند،
خسته شده و کنار بروند.

خبر

اعطای وام۹درصدی
بدونسپردهبهسرمایهگذاران

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از اعطای وام
۹درصدی بدون ســپرده به سرمایهگذاران در
محالت هدف طرح بازآفرینی شهری خبر داد.
به گزارش ایبِنا ،هوشــنگ عشــایری ،معاون
وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت
بازآفرینی شهری ایران در مراسم امضا و مبادله
تفاهمنامه مشترک میان شــرکت بازآفرینی
شــهری ایران ،شرکت گروه ســرمایهگذاری
مسکن و سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید
بر اینکه توسعه فضاهای عمومی شهری یکی
از محورهــای اصلی برنامه بازآفرینی اســت،
اظهار کرد :توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی
نیز از دیگر برنامههای بازآفرینی شهری است.
وی افــزود :دولت در این زمینه در حد بضاعت
خــود کمکهای الزم را ارائه کرده و کســری
۴هزار میلیارد تومانی بازآفرینی شــهری طی
تفاهمنامهای با ســازمان برنامه و بودجه کشور
تأمین شــده اســت که با این مبلغ ،خدمات
روبنایی و زیربنایی به مردم ساکن در بافتهای
هدف ارائه میشود .عشایری با بیان اینکه نقش
دولت در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شــهری
پایدار حمایتگری است ،گفت :منابع مالی اولیه
طرح تامین شده و اعطای مشوقهای باقی مانده
آن به عهده شهرداریهاســت که اصلی ترین
بازیگران موضوع تخفیفها و مشوقها هستند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

در حالی که گروه خودروسازی سایپا اعالم کرده است
که تحویل ساینا به جای کوییک و تیبا بنزینی به جای
دوگانه سوز آن اجباری نیست اما زمان تحویل کوییک
و تیبای دوگانه سوز را مشخص نکرده است.
روابط عمومی شــرکت خودوسازی ســایپا با ارسال
اطالعیهای به خبرگزاری فارس آورده اســت :ضمن عذرخواهی
از مشتریان به خاطر تأخیرهای به وجود آمده به اطالع میرساند
تحریمهای ظالمانه و عدم ایفای تعهدات توسط برخی شرکتهای

اعداد

نقشهجالبخودروسازان
برای گران کردن قیمت خودرو

فارغالتحصیلبیکارداریم

 1580تومان

نرخپیشنهادیخریدگندم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:
وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی
خرید تضمینی گندم برای ســال  ۹۸را
 ۱۵۸۰تومان اعــام کرده که نمایندگان
مجلس به پایین بودن این قیمت اعتراض
کردند .عباس پاپــیزاده در گفتوگو با
فارس ،افزود :قیمت پیشــنهادی خرید
تضمینی گندم برای سال  ۹۸که از سوی
وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده ۱۵۸۰
تومان است که این قیمت در مقایسه با
تورم بسیار پایین است.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با
بیان اینکه اعضای کمیســیون به این
قیمت پایین اعتــراض کردند ،گفت :در
حالی که پیشبینی میشود تورم کشور
تا سال آینده به  ۴۰درصد برسد ،قیمت
پیشنهادی  ۱۵۸۰تومان ظلم به کشاورز
است .پاپیزاده ادامه داد :براساس قانون
خرید تضمینی میزان افزایش نرخ خرید
تضمینــی محصوالت کشــاورزی باید
براساس میزان تورم باشد.
وی گفت :دولت در سالهای گذشته هم
قانون خرید تضمینی را نقض کرد و عالوه
بر اینکه قیمت محصوالت کشاورزی را در
زمان خودش اعالم نکرد ،بلکه نرخ آن را
نیز با میزان تورم جامعه محاسبه نکرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:
دولت باید بداند کــه ارزش تولید داخل
چقدر برای کشور با ارزش است ،چرا که
اگر بخواهیم محصولی مانند گندم را وارد
کنیم با ارز نیمایی حدود  ۲۶۰۰تومان برای
کشور تمام میشــود .چرا دولت حاضر
نیست حداقل کیلویی  ۲۰۰۰تومان برای
کشاورز بپردازد؟!
پاپیزاده همچنین تأکید کرد :کشــور
۹۵درصد دانههای روغنــی مورد نیاز
را وارد میکنــد ،همچنیــن در تأمین
نهادههای دامی نظیر ذرت نیز به شدت
وابستهایم ،اگر حمایت از کشاورز صورت
گیرد و نرخهای خرید تضمینی به موقع
و مناسب اعالم شود ،یعنی حداقل قانون
رعایت شود ،بخش زیادی از آن در داخل
تولید خواهد شد و نیاز به واردات و خروج
ارز از کشــور به ویژه در شرایط تحریم
نخواهد بود.

خارجی تأمینکننده قطعات مورد استفاده در تولید
خــودرو کوییــک و خودروهای دوگانهســوز باعث
شــده تا تحویل ایــن خودرو با تأخیر مواجه شــود
لذا با درخواســت برخی از مشــتریان در خصوص
تحویل خودرو جایگزین ،گروه سایپا اقدام به ارسال
دعوتنامههای خودرو ساینا اتوماتیک و تیبا معمولی کرده است.
در این بخشنامه مشــتریانی که اقدام به ثبت نام خودرو کوییک
نمودهاند میتوانند به اختیار مدل خودرو ثبتنامی خود را به ساینا

اتوماتیک تغییر دهند همچنین مشتریان خودرو تیبادوگانهسوز نیز
میتوانند مدل خودرو ثبتنامی خود را به تیبا بنزینی تغییر دهند.
الزم به ذکر اســت تکمیل وجه ایــن دعوتنامهها کام ً
ال به صورت
اختیاری بوده و در جهت رفاه مشتریان برای تحویل زودتر خودرو
صادر شده است .سایپا اخیرا اعالم کرد :آن دسته از مشتریانی که
جزء تعهدات نقدی شهریور ماه به حساب میآیند و کوییک و تیبا
دوگانه سوز ثبتنام کردهاند بجای تحویل خودروهای مورد نظر از
گزینههای جایگزین استفاده کنند.

از اعالم ورشکستگی تا هشدار نسبت به توقف خط تولید

 39.5درصد
در تابستان  ۹۷ســهم جمعیت بیکار
فارغالتحصیــل آموزش عالــی از کل
بیکاران  ۳۹.۵درصد بوده است.
بهگزارشتسنیم،مطابقآمارگیرینیروی
کار تابستان ،97بررســی نرخ بیکاری
جمعیت 10ساله و بیشتر فارغالتحصیل
آموزش عالی نشان میدهد  18.7درصد
جمعیت فعال فارغالتحصیل آموزش عالی
بیکار بودهاند .این نرخ در بین زنان نسبت
به مردان و در نقاط روستایی نسبت به
نقاط شهری بیش تر بوده است .بررسی
روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش
 0.8درصدی در تابســتان  97نسبت به
فصل مشابه سال قبل است.
سهم اشــتغال ناقص نشان میدهد که
 10.0درصد جمعیت شاغل ،دارای اشتغال
ناقص بوده اند .این شاخص در بین مردان
بیش تــر از زنان و در نقاط روســتایی
بیش تر از نقاط شهری بوده است .سهم
اشتغال ناقص در تابستان  97نسبت به
فصل مشابه سال قبل  0.8درصد افزایش
داشته است.
بررسی سهم شاغلین  10ساله و بیشتر
با ساعت کار معمول  49ساعت و بیشتر
نشــان میدهد  41.0درصد شاغلین،
به طور معمول 49 ،ســاعت و بیش تر
در هفته کار میکنند .این شــاخص که
یکی از نماگرهای کار شایســته است
نشان میدهد که درکشور سهم زیادی
از شــاغلین بیش تر از اســتاندارد کار
میکنند .این شــاخص نسبت به فصل
مشــابه ســال قبل  0.2درصد افزایش
داشته است.
در تابستان97ســهم جمعیــت بیکار
فــارغ التحصیل آمــوزش عالی از کل
بیکاران 39.5درصد بوده است .این سهم
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط
شهری نســبت به نقاط روستایی باالتر
است .بررسی تغییرات این شاخص نشان
میدهد که نسبت به فصل مشابه سال
قبل  0.1درصد افزایش داشته است.
در تابســتان  97سهم جمعیت شاغل
فــارغ التحصیل آمــوزش عالی از کل
شــاغالن  23.8درصد بوده است .این
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در
نقاط شهری نســبت به نقاط روستایی
باالتر است .بررسی تغییرات این شاخص
نشان میدهد که نسبت به فصل مشابه
سال قبل  2.7درصد افزایش داشته است.

تحریم ظالمانه موجب تاخیر در ایفای تعهداتمان است

آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :وضعیت صنعت
خودروســازی چندان مناسب به نظر نمیرسد و
مســئوالن مرتبط با این صنعت هشدار میدهند
چنانچه وضع به همین منوال پیش برود احتمال
توقف تولید خودرو طی ماههای آینده وجود دارد.
با این حال برخی کارشناسان میگویند این ادعا
نوعی مظلوم نمایی اســت چرا که خودروسازان
به دنبال مجوز افزایش قیمت هســتند و تالش
میکنند تا از این طریق رضایت مسئوالن دیگر و
مردم را برای گران کردن بیشــتر خودرو بدست
بیاورند.
یک فرضیه دیگر این اســت که خودروسازان به
دنبال آزاد سازی قیمت هستند تا دستشان برای
دســتکاری در قیمتها باز باشــد و فرضیه بعدی
مبتنی بر این اســت که با توجه به رشد قیمت
ارز تامین قطعات تولیدی واقعا به مشکل خورده
و طی ماههــای آینده این احتمال وجود دارد که
با توجه به کمبود قطعه ،خط تولید متوقف شود.
>احتمال ورشکستگی هست؟

نگرانی از بابت ورشکســتگی و فروپاشی صنعت
خودرو یک موضوع نسبتا جدی به نظر میرسد.
داوود میرخانی رشتی ،مشاور انجمن خودروسازان
ایران روز دوشنبه  5نوامبر( دیروز ) در خصوص
احتمال توقف تولید خودرو در صنایع خودروسازی
در صورت ورشکستگی قطعه سازان هشدار داد.
او بالفاصله دلیل احتمال این ورشکستگی را به
گردن قیمت گذاریهای شورای رقابت انداخت و
گفت :تعیین قیمتهای نادرست و غیرواقعی از
سوی شورای رقابت باعث شده که تولید قطعه و
خودرو با زیان همراه باشد و در صورت ادامه این
روند با ورشکستگی قطعهسازان ،تولید خودرو نیز
متوقف خواهد شد».

که بلبشو در صدور بخشنامههای گمرکی و تضاد
آنها با بخشــنامههای وزارت صنعت مزید علت
بوده که در نهایت این موضوع به ســختی حل و
فصل شد ؛ و اکنون نیز اختالل در عملکرد سامانه
ارزی نیما موجب تاخیــر در وارد کردن قطعات
مورد نیاز قطعه سازان شده است.
>بحران نمایی برای گران کردن خودرو

علت مصاحبههای اخیر مســئوالن خودروساز و اعالم وضعیت ورشکستگی از دو حالت
خارج نیســت ؛ یا میخواهند با زیان ده نشان دادن خود فرار مالیاتی داشته باشند و یا
به دنبال جذب حمایت از باال برای باالبردن قیمتها و حذف شــورای رقابت در موضوع
قیمتگذاریهاهستند
منظور این مسئول از بیان این هشدار ورود شورای
رقابت به قیمتگذاری اســت که میرخانی آن را
تحمیلی میداند و این یعنی خودروساز از فروش
محصوالتش با این قیمتها رضایت ندارد.
>چه نقشه ای در سر دارند؟

هنوز رحمانــی به پیچ و خمهای وزارتخانه تحت
امر خود واقف نشده که خودروسازان مطالبه خود
را بــر روی میز آن گذاشــته و انتظار دارند وزیر
تکلیف آنها را روشــن کند .آنها میگویند :قیمت
خودرو باید از ســیطره اعمال نظر شورای رقابت
خارج شود !

اواخر مرداد ماه و همزمان با بروز نوسانات شدید
اقتصادی در ایران ،دو خودروســاز بی سر و صدا
درخواســت افزایش قیمــت را به رئیس جمهور
دادند .چند روز بعد خودروســازان درخواســت
آزادسازی قیمت خودرو را روی میز شریعتمداری
وزیر وقت صنعت گذاشتند.
بررســی چند تحول عمده در میان خودروسازان
حاکی از سیاســت نامشخص دولت در قبال آنها
بود؛ ابتدا ارز  4200تومانی آنها حذف شد و اعالم
شــد که از این به بعد باید بــا ارز  9هزار تومانی
قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند.
بررسی روزنامه آفتاب یزد در همان زمان نشانداد

مدیر بخش بازرگانی یکی از شرکتهای قطعهساز
میگویــد :علــت مصاحبههای اخیر مســئوالن
خودروســاز و اعــام وضعیت ورشکســتگی از
دو حالت خارج نیســت ؛ یا میخواهند با زیان ده
نشــان دادن خود فرار مالیاتی داشته باشند و یا
بــه دنبال جــذب حمایت از باال بــرای باالبردن
قیمتهــا و حذف شــورای رقابــت در موضوع
قیمتگذاریها هستند.
پرویــزی نبود قطعه را هم امری جدی دانســت
و خاطر نشــان کرد که در حــال حاضر برخی
خودروها تولید  90درصدی میشــود و ســپس
به علت نبود قطعه در انبار نیمه ســاخته میرود؛
تازه زمانی کــه قطعه تامین هم بشــود هزینه
دوبارهکاری خطوط بسیار باالست.
وی در پاســخ به این ســوال که خودروســازان
پولهای عظیم پیش فروش را چه کردند ،گفت:
احتماال آنها بخش زیادی از پول را به حسابهای
خارج منتقل کردند تا قطعاتی را پیش خرید کنند
اما همان پروسه هم  3ماه زمان میبرد تا به نتیجه
برسد.
پرویزی در خصوص شایعه ورشکستگی و احتمال
تعطیلــی خط تولید گفت :میــزان تولید کاهش
داشــته بطوریکه مثال ایران خودرو که قبال روزی
 2700تــا  3000محصول تولید میکرد در حال
حاضر روزی  1100خودرو تولید میکند.

دژپسند با اشاره به ضرورت عبور از شرایط کنونی :
وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت :برنامههای
مشخصی در این وزارتخانه برای عبور از شرایط
کنونی کشور تدوین شــده است و برای اجرای
آن اراده آهنیــن داریم .به گزارش ایرنا از وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،فرهاد دژپسند در جلسه
شورای معاونان این وزارتخانه که صبح دیروز با
حضور رئیس جمهوری برگزار شد ،افزود :در این
وزارتخانه برنامههای مشــخصی تدوین شده تا
در زمینه اداره بهتر دولت ،بهبود فضای کســب
و کار ،ســرعت بخشی به ســرمایه گذاری و در
نهایت رشــد و حل معضل بیکاری و همچنین
در زمینه کنترل و مدیریت تورم عملکرد بهتری
داشته باشیم.
دژپسند گفت :این برنامه ریزیها در قالب امور

برنامه و اراده آهنین داریم

گمرکات ،کارآمدسازی
امور مالیاتی کشــور،
اصــاح نظــام بانکی،
استفاده از فرصتهای
ســرمایه گــذاری
خارجی ،مناطق آزاد و
همچنین امور بیمهها
قابل تحقق خواهد بود.
وزیــر امــور اقتصادی
و دارایــی با بیــان اینکه بازار ســرمایه یکی از
ابزارهای مهم برای عبور از شرایط کنونی است،
اظهارداشــت :دولــت ،ســرمایههای گرانقدر و
انباشته شــده ای در اختیار دارد که میتواند با

تجربه خوب شرکتهای ایرانی
در دورزدن تحریمها

رئیــس ســازمان
توسعه تجارت گفت:
شرکتهای صادراتی
تجربــه خوبــی از
دور زدن تحریمهــا
دارند و بلدند در دوره
جدید چــه کار کنند
اما بازگــو کردن این
روشها در شــرایط
حساس کنونی به صالح نیست.
بــه گزارش ایرنا« ،مجتبی خســروتاج» دیروز
(دوشــنبه) در خاتمــه مراســم قدردانــی از
صادرکننــدگان منتخــب صنــدوق ضمانت
صادرات ایران در جمع خبرنگاران افزود :امروز
درگیر یــک جنگ اقتصادی واقعی هســتیم،
بر این اســاس دولتمــردان و بنگاههــا نباید
سیاستها و برنامههای خود را برای حضور در
بازارهای جهانی بازگو کنند.
وی خاطرنشــان کــرد :اعمــال تحریمهــا از
ماهها پیش آغاز شــده اســت و از همان زمان
راهکارهــای مقابله با آنها را عملیاتی و اجرایی
کرده ایم.
خســروتاج یادآور شــد :عملکرد شهریورماه و
مهرماه امســال صادرکنندگان حاکی از رشد
صادرات است.
«صادرات غیرنفتی در هفت ماهه امسال رشد
 13.5درصدی داشــته اســت ،با این حال از
برنامه رشــد  21.7درصدی هدف گذاری شده
در برنامه ششم توسعه عقب هستیم».
رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:
از آنجایی کــه در این ایام بحــث تامین بازار
داخلی در اولویت اســت ،در صادرات کاالها با
احتیاط حرکت میکنیم ،همچنان که صادرات

برخی اقالم را به دلیل
تنظیم بــازار داخلی
محدود کردیم.
وی تاکیــد کرد :باید
با مالحظه شــرایط
ویــژه کنونــی و
انتظارات مردم سعی
کنیم نظــام بازارها و
قیمتهــای داخلی
بــه هم نخورد و در عین حال تداوم صادرات را
نیز حفظ کنیم.
خسروتاج بیان داشت :باید با مکانیسم عوارض
در بازارهــای صادراتی محدودیت ایجاد کنیم؛
البته از آنجایی که این موضوع باید به تصویب
شــورای اقتصاد برسد و در ســازمان برنامه و
بودجه مطرح شود ،زمانبر است.
وی خاطرنشــان کرد :از ابتــدا نیز گفتیم که
بحث ممنوعیت صــادرات برخی اقالم تا زمان
فعالسازی مکانیسم عوارض ،موقتی است.
معاون وزیر صنعــت ادامه داد :محدودیتهای
صادراتی به گمرکات ابالغ شــده اما طبق ماده
 11آییــن نامــه اجرایی اگــر صادرکننده ای
قرارداد و تعهدی از گذشــته داشــته باشد اما
اکنــون با ممنوعیت صادرات مواجه شــده ،با
تایید وزارت صنعت این صادرات قابل اجراست
و به این منظور کمیته ای در ســازمان توسعه
تجارت ایجاد شده است.
خسروتاج همچنین در پاســخ به پرسشی در
خصوص جانشینی عراق به جای چین در بحث
صادرات ،این موضوع را نگران کننده ندانست و
گفت :از ابتدای امسال تاکنون صادرات به چین
در همسنجی با پارسال رشد داشته اما صادرات
به عراق از چین سبقت گرفته است.

خصوصیسازی ،زمینه
اســتفاده بهتر از این
داراییها را به نفع مردم
فراهم آورد .دژپســند
شــرایط کنونی را ویژه
خواند و اراده ،همدلی،
همــکاری ،تعــاون و
پشــتکار را از ملزومات
مقابلــه بــا برنامههای
سخت دشمن و خنثی کردن این فشارها دانست.
وی ادامــه داد :در دوران پــس از انقالب ،کمتر
دوره ای از نظر حساســیت ،مشــابه این دوره
بوده است.

وی بــا تاکید بــر اینکه با یک برنامه منســجم
میتوان از این شرایط ویژه عبور کرد ،افزود :در
کشورمان ابزار ،موقعیت و امکانات عالی داریم که
با استفاده از آنها میتوان از این شرایط عبور کرد.
دژپســند با بیان اینکــه وزارت امور اقتصادی و
دارایی به معنای واقعی کلمه ،یک ابر وزارتخانه
اســت ،گفت :دامنه فعالیتهای این وزارتخانه
به گونهای اســت کــه میتوانــد در حوزههای
مختلف حضور یافته و شرایط را برای عبور از این
دوران فراهم کند.
وزیــر امور اقتصادی و دارایــی با یادآوری اینکه
در شــرایط کنونی ،دشمن درصدد ناامید کردن
و انقطاع مردم از حکومت است ،افزود :در مقابل،
ما نیز برنامههای اجرایی مشخص داریم.

ترکان:مسکناجتماعی
باید هرچه زودتر تحقق یابد

مشــاور رئیس جمهور
در امــور هماهنگــی
نوســازی بافتهــای
فرســوده با بیان اینکه
زکات ســهم فقراست،
اظهار داشــت :باید از
ظرفیــت افــرادی که
بخشی از درآمد و سود
درآمد خود را به زکات
اختصاص میدهند ،اســتفاده کــرد .در اجرای
مسکن اجتماعی میتوان زمین و زیر ساختها
را در اختیار مردم قرار داد تا از سهم زکات خود
هرچند واحــدی که میتواننــد در این اراضی
احداث کنند .خیرین مســکن ســاز میتوانند
خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام کنند و
اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند .در
این صورت دولت نباید در واگذاری این واحدها
به نیازمندان دخالتی داشته باشد.
اکبر ترکان در گفت وگو با ایلنا درباره اولویتها
در بخش مســکن تاکید کرد :مسکن اجتماعی
طرحی اســت که ســالها درباره آن صحبت
میشود اما آیا کســی تا کنون چند صفحهای
درباره مسکن اجتماعی نوشته است که بتوانیم
از آن اســتفاده کنیم؟ این در حالی اســت که
مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا
رســیده و اجرای آن بر عهده شهردا ریها تحت
عنوان ارائه خدمات اجتماعی است.
وی تاکیــد کرد :باید دســتورالعملی تهیه و به
دولت ارائه شود که دولت در اجرای پروژه مسکن
اجتماعی از شهرداری حمایت کند .شهرداریها
باید معادل یک تا ســه درصد جمعیت شهری
مســکن اجتماعی بســازند و به مدت  2سال
بهصورت اجاره ارزان قیمــت این واحدها را در

اختیــار گروههــای
کمدرآمد قرار دهند
و دو ســال دیگر این
واحدهــا در اختیــار
گروهها و خانوارهای
دیگری قرار بگیرد.
مشاور رئیس جمهور
در امــور هماهنگی
نوســازی بافتهای
فرســوده ادامه داد :مسکن اجتماعی باید برای
حمایت از اقشــار ضعیف کشور طراحی شود و
اجرای آن باید بر عهده شــهرداریها در قالب
خدمات اجتماعی قرار بگیرد .در اراضی متعلق به
شهرداریها میتوان برای اجرای پروژه مسکن
اجتماعی سرمایه گذاری شــود و مخاطب آن
هم باید زوجهای جوان کم درآمد یا خانوارهایی
باشد که توان تهیه مسکن را ندارند.
ترکان با بیان اینکه هر چه سریعتر دستورالعمل
مســکن اجتماعی باید در هیات وزیران مطرح
شــود ،ادامه داد :باید در شــهرهای در اولویت،
تعدادی مسکن اجتماعی ساخته شود و نمیتوان
همواره از یک طرح حرف بزنیم و تنها در مرحله
حرف آن را رها سازیم.
وی افــزود :در مرحله اول میتــوان به ازای یک
درصد از جمعیت هر شــهری مسکن اجتماعی
بسازیم .برای مثال اگر جمعیت شهری  100هزار
نفر است که به طور تقریبی جمعیت خانوار آن به
 20هزار خانوار میرسد بنابراین به اندازه یکدرصد
این  20هزار خانوار باید مسکن اجتماعی ساخت
که حدود آن به  200واحد میرسد .این فرمول را
باید به کالن شهرها هم تعمیم دهیم و این هزینه
اجتماعی است که تمام دستگاههای مرتبط باید
در پرداخت آن سهیم باشند.

