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گروه صنعت -عراق امســال را ســال
سازندگی برای کشــورش نامگذاری کرده
اســت .افزایش قیمت نفت و رشــد بودجه
عراق از یک طرف و تالش برای سازندگی این
کشور از طرف دیگر ،زمینه مناسبی را برای
صادرات سیمان ایران به عراق فراهم کرده که
مسووالن کشور ما نیز باید برای برخورداری
تولیدکنندگان ایرانی از این ظرفیت ،رایزنی
الزم را با مسووالن عراقی انجام دهند.
اما ظاهرا تنها چیزی که همواره از سوی
ما ایرانیها نادیده گرفته میشــود از دست
دادن فرصتها و ســپس افسوس خوردن
برای نادیده گرفتن آن است.
بیش از یکســال از ممنوعیت صادرات
ســیمان به عراق میگذرد و در این مدت
برخی راهکارهایی که صادرکنندگان ایرانی
برای صادرات سیمان به عراق به کار گرفته
بودند نیز دچار مشکل شده است .بحث بروز
مشکل در صادرات سیمان به عراق از حدود
یک سال و نیم قبل آغاز شده و در این مدت
واردات ســیمان به عراق ممنوع بو د چراکه
تولیدکنندگان ســیمان در عراق و شرکت
فرانسوی الفارژ که برای تولید سیمان در این
کشور سرمایهگذاری کرده ،نسبت به واردات
سیمان انتقادات متعددی داشتند.
  ممنوعیت صادرات ایران از ســوی
عراقیها
با توجه به اینکه قیمت ســیمان ایرانی
حدود نصف قیمت تمامشده سیمان در عراق
محسوب میشد ،در سال گذشته صادرات
ســیمان به عراق ممنوع شد .با وجود اینکه
تعرفههای  ١٠٠درصدی برای این بخش در
نظر گرفته شده بود ،صادرات سیمان به طور
کل ممنوع شد.
سیمان به عنوان یکی از محصوالت مهم
صادراتی در بخش صنایع معدنی اســت و
عراق هم اولین مشتری خارجی آن بود اما
مدتی اســت که عراق با توجه به راهاندازی
کارخانههای داخلی ،واردات این محصول را
به کشورش ممنوع کرد ه است
بــه گفته رییس میز عراق در ســازمان
توســعه تجارت ،در این مدت تجار ایرانی با
بهرهگیری از برخی راهکارها صادرات خود
را دنبال میکردن د اما اکنون مدتی اســت
راهکارهای جایگزین نیز با مشکالتی مواجه
شده و دیگر امکان صادرات سیمان به عراق
مانند گذشته مهیا نیست.
چندی پیش ابراهیم رضازاده در پاســخ
به اظهاراتی مبنی بر مشکلتراشی عراقیها
برای حضور ایرانیانی که در مناقصه شرکت
سیمانسازی عراق برنده شده بودند ،اظهار
کرده بود :در این زمینه اطالعاتی به دست
ما نرسیده و تنها در این حد اطالع داریم که
یکی از شــرکتهای ایرانی که زیرمجموعه
بنیاد مســتضعفان هم بود ،برای حضور در
این مناقصــه اعالم آمادگی کــرده بود اما
درباره وضعیت پس از مناقصه شــکایتی به
ما نشده است.
وی درباره حجم صادرات سیمان به عراق
گفت :در سال گذشــته  ۱۸۰میلیون دالر
ســیمان به عراق صادر شده است که این
رقم در شش ماهه اول سالجاری به رقمی
معادل  ۵۵میلیون دالر رسیده است .البته
با توجه به موانعی که سر راه صادرات رسمی
سیمان به عراق وجود دارد ،اعالم آمارهای
رسمی گاه با مشکالتی همراه است.
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فرصت رو به پایان

  ســیمان به عنوان یکی از محصوالت مهم صادراتی در بخش صنایع معدنی
است و عراق هم اولین مشتری خارجی آن بود اما مدتی است که عراق با توجه
بــه راهاندازی کارخانههای داخلی ،واردات این محصول را به کشــورش ممنوع
کرده است

انرژیمان را مصرف میکنیم تا عراق آباد
شــودمرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران نیز چنــدی پیش در خصوص
صادرات سيمان به كشور عراق گفت :نزدیک
به یک ســال است که صادرات سیمان جز
به مناطق شــمال این کشــور (که در دوره
برگــزاری انتخابات در اقلیم کردســتان به
مشکل خورده بود) ممنوع شده است .اکنون
عراق از ایران تنها کلینکر وارد میکند و در
اصــل ،ما انرژیمــان را مصرف میکنیم تا
عراق آباد شــود .صادرات کلینکر به عراق
بارها از ســوی اعضای انجمن سیمان مورد
اعتراض قرار گرفته است اما بعضی معتقدند
بههرحال اگر عراق از ایران کلینکر دریافت
نکنــد از جای دیگر میبرد اما از نظر من با
توجه به قیمت سیمان ،اگر صادرات کلینکر
به عراق را ممنــوع کنیم ،بهطور حتم این
کشور مشــتری سیمان ایران خواهد شد و
البته در این شــرایط ،با برقراری تعرفههای
خاص و دامن زدن به رقابت ،واردات از ایران
را محدود میکند.
وي ادامه داد :نکته اما این است که عراق
واردات سیمان را بهطور کامل تعطیل کرده
است اما برخی هلدینگهای ایرانی با توجه
به ممنوعیت ورود سیمان به عراق ،در عراق
آســیاب ایجاد کردند و قرار است کلینکر را
در این کشــور و با نام کارخانههای عراقی
به فروش برســانند .اولین واحد از این طرح
که منجر به ایجاد ارزشافزوده خواهد شــد
تا پایان امســال با ظرفیت  600هزار تن به
بهرهبرداری میرسد.
بــه گزارش اتــاق تهران لطفــي اضافه
كــرد :باوجــود تمام مشــکالت مربوط به
قوانیــن داخلــی عــراق در زمینه کاهش

  ولوو  ،XC60ایمنترین خودروی سال  2017اروپا

موسسه یورو  NCAPفهرست ایمنترین خودروهای
سال  ۲۰۱۷اروپا را منتشر کرده است و کراساور ولوو
 XC60در مجموع با کســب باالتریــن امتیازات در
تســتهای تصادف ،ایمنترین خودروی سال گذشته
در اروپا شناخته شد.
سال  ۲۰۱۷برای کارشناسان موسسه ارزیابی ایمنی
خودروهای جدید اروپا ( )NCAPبا تست  ۷۰خودرو
از کالسهــا و برندهای مختلف همراه بود .در بین این
 ۷۰مدل مختلف ،نســل دوم کــراساور لوکس ولوو
 XC60عملکرد فوقالعادهای به نمایش گذاشــت .در
واقع ولوو  XC60در مجموع امتیازات تستهای مختلف
یورو ،NCAPبهعنوان ایمنترین خودروی اروپا در سال
گذشته انتخاب شد.
محصــوالت برند ولوو همیشــه بهعنوان ایمنترین
خودروهای جهان شــناخته میشــوند و نسل جدید
 XC60با کســب امتیاز  ۹۸درصد در بخش تســت
تصادف «حفاظت از سرنشینان بزرگسال» و امتیاز ۹۵
درصد در بخش «سیستمهای ایمنی کمکی» ،به شهرت
برند ولوو لطمهای وارد نکرد .مالین اکولم ،قائم مقام مرکز
ایمنی خودروهای ولو و پیش از این قول داده بود :تا سال
 ،۲۰۲۰سرنشینان خودروهای ولوو کشته نخواهند شد
یا آسیب جدی نخواهند دید.
ب ه نظر میرسد گفته اکولم یک ادعای بزرگ نیست
و محصوالت ولوو ایمنتر از همیشــه خواهند بود .در
حقیقت ســه مــدل S90 ،XC60و  V90برند ولوو
در تستهای سهگانه سیستم ترمز اضطراری خودرکار
یورو  ،NCAPبا کسب باالترین امتیاز ،سه جایگاه اول
را تصاحب کردهاند و برای اولین بار در تاریخ تستهای
یورو  ،NCAPســه جایگاه اول در اختیار خودروهای
یک برند قرار گرفته است .سدان  S90و استیشن V90
در بخشهای تســت تصادف «حفاظت از سرنشینان

واردات سیمان این کشور از ایران ،همچنان
معتقدم دیپلماسی تجاری ما لنگ میزند و
باوجود خدمات جدیای که به عراق و دیگر
کشورهای همســایه ارائه میکنیم ،سهمی
از تجارت با آنها نداریم یا این ســهم اندک
است .قرار است در ماه جاری نمایشگاهی در
عراق برگزار شود که در حاشیه آن ،فعاالن
این صنعت هم با وزیر صنایع عراق گفتوگو
کنند .از سوی دیگر ســفیر ایران در عراق
تغییر کرده و فعاالنهتر نسبت به سفیر قبلی
عمل میکند .وابسته بازرگانی هم در سفارت
کشورمان در عراق مستقر شده اما همچنان
توفیقی در روند صادرات سیمان به این کشور
حاصل نشده است .واحدهای تولید سیمان
امروز با  70درصد ظرفیت کار میکنند و 30
درصد از ظرفیت آنها خالی است.
وی افزود :نکته دیگر اینکه در ظاهر موانع
صــادرات به عراق ازجمله در مورد تعرفهها
برای تمام کشورها یکسان است اما در مورد
سیمان ،مساله اصلی ما ممنوعیت است نه
ن وجود فکر میکنم
محدودیت تعرفهای .با ای 
با توجه به حل موضوع داعش و آغاز بازسازی
و نوسازی عراق ،ممنوعیت واردات سیمان در
این کشــور لغو شود .عراق تنها  13میلیون
تن سیمان تولید میکند درحالیکه پیش از
ممنوعیت واردات سیمان 18 ،میلیون تن از
ایران سیمان میخرید؛ میزانی که اکنون به
 12میلیون رسیده است.
  جلسه  ۲ماه پیش سیمانیها با وزیر
صنعت به نتیجه نرسید
در عیــن حال یک کارشــناس صنعت
سیمان با اشاره به گذشت دو ماه از برگزاری
جلسه تولیدکنندگان سیمان با وزیر صنعت،
گفت :قرار بود مشکالت این صنعت بررسی

بزرگسال» و «سیستمهای ایمنی کمکی» به ترتیب
امتیا ز  ۹۵و  ۹۳درصد به دستآوردهاند.

 فورد جدید رونمایی شد

شــرکت فورد ،مدل  ۲۰۱۹اج را با آپشنهای ST
معرفی کرده اســت که همراه پیشرانه قدرتمند ۳۳۵
اسب بخاری و جعبهدنده خودکار هشت سرعته به بازار
عرضه خواهد شد.
به گزارش زومیــت ،فورد بهتازگی مدل فیسلیفت
شــده خودروی کــراساوور اج را معرفی کرده که قرار
اســت بهعنوان مدل  ۲۰۱۹این خودرو وارد بازار شود.
این مدل دارای تغییرات ظاهری اســت و از نظر فنی
نیز در مقایســه با مدل فعلی اج ارتقا پیدا کرده است.
فولترین نسخه فورد اج ،مدل  STاست که باالترین و
قویترین مدل به شمار میرود.
فــورد بــرای ســال  ۲۰۱۹نیز به عرضه پیشــرانه
چهارســیلندر توربوی  ۲لیتری روی مــدل اج ادامه
خواهد داد .این پیشــرانه کوچک و کممصرف میتواند
 ۲۵۰اسب بخار قدرت تولید کند که در مقایسه با مدل
سال گذشته ،پنج اسب بخار بیشتر است .همچنین یک
جعبهدنده هشت سرعته در این خودرو وجود دارد که
در مقایسه با جعبهدنده قدیمی فورد اج ،دو دنده بیشتر
دارد و میتواند مصرف ســوخت این خودرو را پایینتر
آورد .همچنیــن اهرم تعویض دنــده این خودرو دیگر
به شکل سنتی نیســت و یک جویاستیک چرخشی
جایگزین آن شده است.
 آغاز فروش رنو مگان آر اس جدید

رنــو از خودروی مگان آر اس جدید در نمایشــگاه
خــودروی فرانکفورت چند ماه پیــش رونمایی کرد و
اکنون مشخصات فنی کامل و همچنین قیمتگذاری
آن را اعالم کرده است.
به گزارش خبرخودرو ،پرداخت  37هزار و  600یورو
کافی خواهد بود تا پشت فرمان این خودرو نشسته و یک

و راهکارهایی برای حل آن ارائه شــو د ولی
تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
علیمحمد بُد در گفتوگو با فارس با اشاره
به برگزاری جلسه تولیدکنندگان سیمان با
شــریعتمداری وزیر صنعت در آبان امسال،
اظهار داشــت :بعد از این جلسه ،نشستی با
حضور تولیدکنندگان سیمان در ستاد تنظیم
بازار نیز برگزار شد تا مشکالت این صنعت
بررسی و برای حل آن راهکار ارائه شود اما
تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی ادامه داد :در جلسه با وزیر صنعت و
همچنین ستاد تنظیم بازار قرار شد دالیل
اصلی ضعف صنعت سیمان بررسی شود و
برای رفع بیمــاری این صنعت راهکارهای
عملی تدوین و اجرایی شــود ولی تاکنون
هیچ اطالعی در این زمینه از تولیدکنندگان
سیمان درخواست نشده است.
بُد در ادامه با اشــاره به برخی مشکالت
موجود در صادرات سیمان ،گفت :هماکنون
لونقل سیمان بیشتر به صورت جادهای
حم 
انجام میشــود در حالی کــه در دنیا این
صادرات بیشتر از طریق خطوط ریل صورت
میگیرد .اگــر در ایران نیز تمهیداتی برای
لونقل سیمان به صورت ریلی
صادرات و حم 
اندیشیده شــود شاهد افزایش یک میلیون
تنی صادرات این محصول خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه فاصلــه کارخانههای
سیمان از بنادر کشــور زیاد است و همین
لونقــل باالیی را برای
مســاله ،هزینه حم 
تولیدکنندگان به همراه دارد ،اظهار داشت:
لونقــل در تنــاژ بــاال و در اندازههای
حم 
یک میلیون تنــی از طریق ناوگان کامیون
امکانپذیر نیســت در حالی که اگر صنعت
ســیمان از خط ریل استفاده کند میتواند
لونقــل و صادرات مقــرون به صرفه و
حم 
مناسبی داشته باشد.
کارشــناس صنعت سیمان با بیان اینکه
در این مورد با مســووالن شــرکت راهآهن
صحبتهایی داشــتهایم ،گفــت :آنها به ما
لونقل ریلی
میگویند برای صادرات و حم 

دست خود را روی شیفتر دنده دستی آن قرار دهید .اگر
گیربکس دو کالچه اتومات را بخواهید ،باید  39هزار و
 400یورو برای خودرو بپردازید.
این قیمتهای پایه برای شاســی اسپورت هستند.
شــما میتوانید با پرداخت  1500یورو اضافی مواردی
مانند سیســتم تعلیق ســفتتر ،دیفرانســیل لغزش
محدود و کالیپرهای ترمــز قرمز برمبو را به خودروی
خود اضافه کنید.
این فقط شروع لیست آپشنهای خودرو بود و از دیگر
آپشــنهای آن میتوان به رینگهای  19اینچ آلیاژی
( 1000یورو) ،تریم آلکانتارا ( 1500یورو) ،و رنگ بدنه
ویژه زرد یا نارنجی ( )1600یورو اشــاره کرد .برخی از
آپشنهای الکتریکی این خودرو شامل سیستم صوتی
 Boseبه قیمت  600یورو ،سیستم RS Monitorبه
قیمت 250یور و یا RS Monitor Expertبه قیمت
 450یور و و سیستم هدآپ 400یور و میشود.
  بیامو مدل جدیدی از  X3معرفی کرد

خودروســاز لوکــس آلمانی ،بیام و بیســر و صدا
نسخهای جدید از  X3را در هند معرفی کرده است که
 d M Sport20 xDriveنامیده میشود.
این مدل جدید  Mاسپورت به عنوان نسخه ممتاز
جدید در خط تولید  X3محسوب میشود و به عنوان
جایگزینی برای نســخه  xLineمعرفی شــده است.
 d M Sport20 xDrive 3 Xبه تجهیزاتی بیشتر
مجهز شــده در حالی که همچنان از موتور  2/0لیتری
دیزلی کنونی بهره میبرد.
ایــن موتــور چهار ســیلندر خطی قــدرت 187
اســب بخار تولید کرده و به گیربکس هشت سرعته
 steptronicاســپورت اتوماتیک مجهز میشــود و
عالوه بر سه حالت رانندگی قبل یک گزینه جدید به
نام اسپورت پالس نیز دارد .این خودرو به رینگهای
 18اینچی بزرگتر پره ســتارهای با چهار گزینه رنگ

ابتــدا  30درصد باالتــر از هزینه حمل با
کامیــون را بپردازیــد و در صورتی که این
صادرات به  500هزار تن رســید ،به شــما
در حمل ریلی تخفیف خواهیم داد .این در
حالی است که صنعت سیمان برای افزایش
صادرات نیازمند حمایت است نه اینکه هزینه
باالتری را برای حمل پرداخت کند.
وی بــا تاکید بر لــزوم ایجاد هماهنگی
بین وزارت صنعت و وزارت راه برای توسعه
لونقل ریلی سیمان ،پیشنهاد کرد دولت
حم 
به جای پرداخت مشــوقهای صادراتی که
البته با تاخیر زیــادی صورت میگیرد ،در
هزینههای حمل ریلی تخفیفهایی را برای
تولیدکنندگان سیمان اعمال کند.
این کارشــناس صنعت سیمان در ادامه
با اشاره به نامگذاری سال جدید میالدی با
عنوان سال سازندگی در عراق ،گفت :افزایش
قیمت نفت و رشد بودجه عراق از یک طرف
و تالش برای ســازندگی این کشور از طرف
دیگر ،زمینه مناسبی را برای صادرات سیمان
به عراق فراهم کرده است که مسووالن کشور
ما نیز باید برای برخورداری تولیدکنندگان
ایرانــی از ایــن ظرفیت ،رایزنــی الزم را با
مسووالن عراقی انجام دهند.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر تعرفه
صادرات ســیمان به عراق رقم باالیی است
و مجوز واردات سیمان فقط برای تناژهای
محدود صادر میشــود ،گفــت :در صورت
رایزنی مســووالن کشــور با طرف عراقی
میتوانیم دو تا ســه میلیون تن سیمان به
این کشور صادر کنیم.
  صادرات ایران به  34کشور جهان
ایران به  ۳۴کشــور جهان سیمان صادر
میکنــد که مجموع صادرات ســیمان در
هفت ماهه سالجاری به  ۲۳۳میلیون دالر
میرسد.
بر اساس تازهترین آمار گمرک جمهوری
اسالمی ایران از تجارت خارجی هفت ماهه
ســالجاری ،در این مدت هفت میلیون و
 ۱۰۰هزار تن انواع سیمان به ارزش بیش از
 ۲۳۳میلیون دالر از ایران صادر شده است.
در این میان بیشترین صادرات انجامشده
مربوط به ســیمانهای سفید پرتلند به جز
رنگ شده به صورت مصنوعی بوده که بیش
از  ۱۰۵میلیون دالر از صادرات سیمان کشور
را به خود اختصاص داده است.
پس از آن ،سیمانهای پودرنشده یا همان
کلینکر بیشترین صادرات را داشتهاند که رقم
آن به  ۹۵میلیون دالر میرسد.
ســیمان پوزوالنی و سیمانهای سفید
رنگشــده به صورت مصنوعی نیز در میان
سیمانهای صادرشــده در رتبههای بعدی
قرار میگیرند که به ترتیب  ۱۶و  ۱۴میلیون
دالر از این ســیمانها به کشورهای مقصد
صادر شده است.
سیمان ایران به بیش از  ۳۴کشور جهان
صادر میشود که در میان این کشورها نام
ایاالت متحده آمریکا نیز به چشم میخورد
که در هفت ماهه ســالجاری به مبلغ پنج
هزار دالر ســیمان ســفید پرتلند جز رنگ
شده به صورت مصنوعی به این کشور صادر
شده است.
بیشــترین صادرات ســیمان از ایران به
ترتیب به کشــورهای عــراق با  ۶۴میلیون
دالر ،افغانستان با  ۴۶میلیون دالر و کویت
با  ۲۳میلیون دالر بوده است.
دنیای خودرو

قرمز ملبورن ،خاکستری فضایی ،مشکی کربنی و سفید
مجهز میشود .این مدل همچنین با بسته ارتقایی M
اسپورت ارائه میشود.
از تجهیــزات این مدل  X3میتوان به نمایشــگر
بزرگتر  8/7اینچی با  iDrive Touchو پشــتیبانی
نقشــه اشــاره کرد .این نســخه ممتاز دارای سیستم
 Hi-Fi loudspeakerبــا  9بلندگو و هفت کانال
اســت .آپشنهای چرم نوادا در رنگهای بژ و موکا نیز
برای این خودرو ارائه میشوند.

 معرفی شاسیبلند جدید سوزوکی

ماروتی سوزوکی در  Auto Expoسالجاری از یک
شاسیبلند کانسپت جدید به نام  Future Sرونمایی
خواهد کرد.
چنانچه از این کانســپت دیده میشودFuture S ،
دارای طراحی شــبه شاســیبلند با ستون  Aو شیشه
جلوی شیبدار ،منحنیهای عضالنی و خط کمر بلند
است .ماروتی سوزوکی اعالم کرده  Future Sکانسپت
دارای جایگاه صندلی مرتفع ،ارتفاع بیشــتری از سطح
زمین و کاپوتی افقی اســت است که ظاهری تهاجمی
به خودرو میدهند.
گفته میشــود  Future Sکانسپت بیش از 200
میلیمتر کوچکتر از ویتــارا  Brezzaبا طول 3995
میلیمتر است .آن امر به معنای آن است که این کانسپت
میتواند مدل رقیب رنو کوئید باشد که با کد K 1Y
شناخته میشــود .مدل تولیدی این خودرو از پلتفرم
ســبک و مقاوم  Heartectبهــره خواهد برد .گمان
میرود ماروتی سوزوکی این خودرو را با موتور بنزینی
 1/2لیتری ســری  Kبرقی شــده و موتور  1/5لیتری
دیزلی عرضه کند.
مدل تولیدی  Future Sکانســپت از اواخر ســال
 2018یا اوایل سال  2019به تولید خواهد رسید.

خبر

فروشاینترنتیکوییکهفتهآیندهانجاممیشود
فروش محدود خودرو کوییک هفته آینده به صورت اینترنتی و در
شبکه نمایندگیهای مجاز گروه سایپا آغاز میشود.
به گزارش سایپانیوز؛ فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی
ســایپا از روز سهشــنبه  26دیماه به صورت اینترنتی یا مراجعه به
نمایندگیهای مجاز گروه سایپا در سراسر کشور انجام خواهد شد.
خودرو کوییــک با توجه به مدل انتخابــی دارای امکاناتی چون
گیربکس اتوماتیک ،CVTفرمان برقی ،اســتارت دکمهای ،سیستم
ورود بدون کلید ،مولتیمدیا ،دوربین دنده عقب ،سیستم پایش فشار
باد تایرها( ،)TPMSکروز کنترل ،کنترل صوتی روی فرمان و ...است.
خریداران میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت رسمی
گروه خودروســازی سایپا بهنشــانی  www.saipacorp.comیا
شبکه نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور
مراجعه کنند.
گفتنی اســت با توجه به محدودیت تعداد فروش در این مرحله
عالقهمندان این خودرو کــه تصمیم به خرید دارند میتوانند از روز
سهشنبه  26دی ماه نسبت به خرید اقدام کنند.
بدیهی است با توجه به محدودیت تعداد فروش خودروها ،اولویت
واگذاری براســاس زمان ثبتنام خواهد بود و پس از تکمیل ظرفیت
فروش متوقف خواهد شد.

پیشنهادافزایشپلکانیحقوقودستمزدکارگران
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با تاکید بر لزوم متعادلسازی
دستمزها گفت :مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش
یابد .او معتقد است اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی صرف طرحهای
عمرانی شود میتوان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.
علی خدایی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با وجود آنکه هزینههای
جاری دولت باالست اما توزیع دستمزد توزیع متوازنی نیست .قسمت
عمدهای از این بودجه را کسانی میگیرند که درآمدشان فاصله زیادی
با خط فقر و معیشت دارد.
وی ادامــه داد :اگر دســتمزد به شــکل پلکانــی افزایش یابد و
متعادلسازی دســتمزد صورت بگیرد ،کسانی که دستمزدشان زیر
خط فقر و ســبد هزینه مصرف اســت در وضعیت مطلوبتری قرار
میگیرند.
خدایی گفت :بخش اعظمی از خانوارهای کارگری با کمبود درآمدی
که دارند از بسیاری نیازهای ضروری خود گذشتهاند به نحوی که در
بخش خوراکیها و آشامیدنیها شاهد کاهش مصرف هستیم که زنگ
هشدار را به لحاظ سوءتغذیه به صدا درآورده است.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری تنها راه خروج از بحران موجود،
متعادلسازی دستمزد در کشور است زیرا نیروی کار حداقلبگیر است
و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد بود دستمزد خود را
به اندازه نرخ تورم افزایش بدهد.
او در عیــن حال تصریح کرد :در صورت افزایش قیمت حاملهای
انرژی فشــار بر دوش افراد ضعیفتــر خواهد بود لذا دولت در بحث
سیاستهای کالن باید به طبقات محروم بیشتر توجه کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار کاهش بودجه عمرانی در
الیحه سال  ۱۳۹۷را بزرگترین تناقض بودجه دانست و گفت :دولت در
الیحه بودجه از یک سو به دنبال کسب درآمد برای ایجاد شغل است و
از سوی دیگر اعتبارات عمرانی را کاهش میدهد .بودجه عمرانی یعنی
اشتغال و رونقی که بسیاری از صنایع را فعال میکند ولی با کاهش
بودجه طرحهای عمرانی عمال اشتغالزایی ناممکن خواهد بود.
به گفته وی ،اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به جای اشتغال،
صرف طرحهای عمرانی میشد میتوانستیم به ایجاد شغل در سطح
گسترده امیدوار باشیم ولی هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی
به بهانه تامین اعتبار اشتغال ،کارساز نیست و در مسیر دیگری صرف
خواهد شد.

مکانیسم جدید تامین مالی واحدهای
کوچک صنعتی
به منظور رفع مشکالت واحدهای صنفی -تولیدی برنامه مدونی
جهت به کارگیری مکانیســمهای جدید تامین مالی برای واحدهای
صنعتی کوچک تهیه و در مرحله تدوین زمینههای اجرایی است که
در این راســتا برنامه مذکور در برخی نقــاط به صورت پایلوت آغاز
شده است.
شــهرک صنعتی منطقهای اســت که به منظور توسعه صنعتی
و متمرکزشــدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شــده است و فقط
شــامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی میشــود که در این راستا
توسعه و تکمیل زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در نواحی
و شهرکهای صنعتی موجود از اولویتهای سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی است.
گفتنی اســت که در حال حاضر  ۹۶۰شــهرک و ناحیه صنعتی
مصوب با  ۸۰هزار واحد صنعتی در کشــور وجــود دارد که بعضا با
مشکالت عدیدهای از جمله ســرمایه در گردش و مشکل نقدینگی
مواجه هستند.
از اهــداف مورد نظر در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی عالوه بر
پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی ،تشکیل زنجیرههای تامین
کاالی تولیــدی ایران و ایجــاد پیوند و اتصال میان تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان با رونق بخشیدن به کارخانجات مستقر در شهرکها
و نواحی صنعتی و صنوف تولیدی بود تا موجبات عرضه محصوالتی را
که از لحاظ کیفی و قیمتی مناسب هستند فراهم و با افزایش قدرت
خرید مردم بتواند با محصوالت وارداتی رقابت کند.
بــه همین منظور قرار اســت برنامه مدونی جهــت به کارگیری
مکانیســمهای جدید تامین مالی بــرای واحدهای صنعتی کوچک
تدوین شــود که در این رابطه میتوان به اقداماتی نظیر تامین مالی
زنجیره تامین ،برات و خرید دین و شناسایی تولیدکنندگان معتبر و
اعتبارسنجی آنها اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،در همین راستا فرشاد مقیمی ،معاون برنامهریزی
ی با اشاره به اینکه مکانیسم
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت 
جدید تامین مالی واحدهای کوچک صنعتی در شهرکهای صنعتی
موجب خواهد شــد تا بخشی از مشــکالت مالی واحدهای صنعتی
کوچک برطرف شــود ،اظهار کرد :با این مکانیســم هزینه انبارداری
حذف و قبل از تولید محصول توسط تولیدکنندگان ،بخشی از منابع
تولیدی پیشفروش میشود تا از تاخیر زمانی در دریافت منابع مالی
جلوگیری شود.
وی ادامه داد :این مکانیسم همچنین در کاهش هزینههای مالی
واحدهای صنعتی کوچک تاثیرگذار اســت و عــاوه بر این موجب
خواهد شــد که به جای خروج ارز از کشــور به ازای ورود تکنولوژی
بتوانیم محصوالت خود را به فروش رســانیم و تکنولوژیهای مدنظر
خود را وارد کنیم.

