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جزییات آخرین وضعیت راه اندازی  36طرح ملی
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه
«تکمیل و راه اندازی  36طرح مهم و ملی» گفت :از ابتدای ...
نزول دو رتبهای انگلیس در جذب سرمایه؛

 ۵کشور اول سرمایهپذیر دنیا

یـک موسسـه بینالمللـی  ۵کشـور اول مقصـد
سـرمایههای مسـتقیم خارجـی را در دنیـا اعلام کـرده
کـه بـر اسـاس آن ،آمریـکا ،چیـن ،کانـادا ،آلمـان و
انگلیـس در رتبههـای یکـم تـا پنجـم قـرار میگیرنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،اتـاق بازرگانـی و صنایـع
و معـادن تهـران در گزارشـی ،پنـج مقصـد اول
سـرمایهگذاری خارجـی از حیث کسـب باالتریـن امتیاز
شـاخص اعتماد سرمایهگذاری مسـتقیم خارجی ،٢٠١٦
طبـق گزارش جدید موسسـه مشـاورهA.T.Kearney
را اعلام کرد .بر این اسـاس کشـورهای آمریـکا ،چین،
کانـادا ،آلمـان و انگلیـس در رتبـه اول تـا پنجـم قـرار
میگیرنـد.
بـرای چهـار سـال متوالـی اسـت کـه دو کشـور آمریکا
و چیـن جـزو بهتریـن مقاصـد سـرمایهگذاری مسـتقیم
خارجـی ( )FDIجهـان هسـتند .در رتبهبنـدی ٢٠١٦
ایـن شـاخص ،کشـور انگلیـس از رتبه سـوم بـه پنجم
تنـزل کـرده و در مقابـل کشـورهای کانـادا و آلمـان
هر کدام یک رتبه ارتقا داشتهاند.
در سـال  ٢٠١٦در مقایسـه بـا سـال  ،٢٠١٥رتبـه
شـاخص اعتمـاد  FDIکشـور هنـد بـا دو رتبـه بهبود از
 ١١بـه  ٩رسـیده؛ ضمـن اینکـه موقعیـت کشـور برزیل
نیـز در رابطـه با ایـن شـاخص در سـال  ٢٠١٦تضعیف
شـده و بـا شـش رتبـه کاهـش ،جایـگاه  ١٢را از لحاظ
شـاخص اعتمـاد  ،FDIکسـب کـرده اسـت.
رتبـه کشـور مکزیـک نیـز از  ٩بـه  ١٨افزایـش یافتـه
کـه نشـان میدهـد از جذابیـت ایـن کشـور بـرای
سـرمایهگذاری خارجـی در سـال  ٢٠١٦کاسـته شـده
اسـت .گفتنـی اسـت شـاخص مذکـور صرفاً بـرای ٢٥
کشـور اندازهگیـری و رتبهبنـدی میشـود.
در عیـن حال در گـزارش داراییهـای بـازار و حکمرانی
نیـز که به تازگی منتشـر شـده ،عوامل مهم مـورد توجه
سـرمایهگذاران خارجـی در حیـن اتخـاذ تصمیمـات
سـرمایهگذاری عنـوان شـده اسـت.
بررسیهای موسسـه مشـاوره  A.T.Kearneyنشان
میدهـد سـه عامل انـدازه بـازار داخلـی ،هزینـه نیروی
کار کـه جـزو عوامـل مرتبـط بـا داراییهای بازار اسـت
و همچنیـن شـفافیت مقـررات و نبـود فسـاد کـه جـزو
شـاخصهای حکمرانـی و مقررات به شـمار مـیرود ،از
عوامـل مهم اثرگـذار بر مقصـد انتخابی سـرمایهگذاران
جهانـی اسـت .عوامل سـهگانه مذکـور هر یک با سـهم
مسـاوی  ١٥درصـد ،در مجموع  ٤٥درصـد از کل عوامل
را در بـر میگیـرد.
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سهم مجردها و متاهلهای ایرانی در شبکههای اجتماعی
تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی در زندگی افراد بر هیچکس پوشیده نیست که همین
موضوع لزوم بررسی این تاثیر را آشکار میکند .اینکه ...

جزئیاتی از کارتهای جدید اعتباری

در حالــی هنــوز جزئیاتــی از ســازوکار صــدور
کارتهــای جدیــد اعتبــاری منتشــر نشــده کــه
اطالعــات دریافتــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن
تســهیالت بــا ســود  ۱۸درصــد بازپرداخــت شــده
و قــرار هــم نیســت منابــع جدیــدی بــرای طــرح
جدیــد اختصــاص پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــک مرکــزی وعــده داده
کــه از مهرمــاه امســال ،دور تــازهای از کارتهــای
اعتبــاری را بــا رویکــردی متفــاوت از آنچــه
کــه در طــرح کارتهــای اعتبــاری
خریــد کاالی ایرانــی اجراکــرده بــود،
عملیاتــی کنــد .جــدای از اینکــه
طرحــی کــه عنــوان میشــود نــو
بــوده و میتوانــد موجبــات تحــول در
ارائــه تســهیالت خــرد را فراهــم و تــا
حــدی روال نامطلــوب قبــل را اصــاح
کنــد ،جزئیــات و ابعــاد آن مــورد توجــه
خواهــد بــود.
بانــک مرکــزی اعــام کــرده کــه ایــن
تســهیالت قــرار اســت عــاوه بــر
امــکان خریــد کاال ،امــکان خریــد و
تامیــن انــواع خدمــات از جملــه خدمــات
آموزشــی ،درمانــی ،بیمــهای ،حمــل و
نقــل و  ...را بــرای متقاضــی فراهــم
کنــد .در عیــن حــال کــه بــه تدریــج
جایگزیــن تســهیالت خــرد از جملــه وام
خــودرو ،کاال و جعالــه خواهــد شــد.
امــا پیگیریهــا بــرای دریافــت جزئیــات بیشــتر
از صــدور کارتهــای جدیــد اعتبــاری و نحــوه
تامیــن مالــی آن از منابــع مطلــع بانکــی از ایــن
حکایــت داشــت کــه قــرار نیســت منابــع تــازهای
بــرای توزیــع ایــن تســهیالت اختصــاص داده
شــود ،بلکــه در قالــب همــان منابــع بانکهــا
اجرایــی خواهــد شــد.
در ایــن حــال نمیتــوان انتظــار داشــت کــه
میــزان تســهیالت دهــی در وامهــای خــرد
افزایــش یابــد چــرا کــه در حــال حاضــر هــم
اغلــب بانکهــا بــه دلیــل نبــود منابــع کافــی از
ارائــه چنیــن وامهایــی عقــب نشــینی میکننــد.
در عیــن حــال کــه در مــورد وامهایــی کــه
قــرار اســت کارت اعتبــاری جایگزیــن آنهــا شــود
از جملــه خــودرو ،کاال و یــا جعالــه و امثــال آن
شــرایط تغییــر خاصــی نخواهــد داشــت و مــواردی

همچــون وجــود ضامــن پابرجاســت .فقــط رونــد
پرداخــت در قالــب کارت اعتبــاری بــوده و تــا
حــدی تغییــر میکنــد.
در حالــی بانــک مرکــزی اعــام کــرده کــه دوره
بازپرداخــت تســهیالت بیــن یــک تــا ســه ســال
اســت و ســود بازپرداخــت بــر پایــه نــرخ ســود
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار خواهــد بــود
کــه بــه گفتــه منابــع بانکــی ،نــرخ ســود احتمــاال
 ۱۸درصــد تعییــن مــی شــود ،نرخــی کــه اکنــون

بــرای عقــود مبادلــهای و مشــارکتی یکســان
اســت.
اقســاط تســیهالت طــا ،نقــره و برنــزی
چقــدر اســت؟
امــا اگــر دوره بازپرداخــت تســهیالت اعطایــی
از محــل کارتهــای اعتبــاری را حداکثــر مــورد
نظــر یعنــی ســه ســال و ســود آن  ۱۸درصــد
تعییــن شــود در ایــن حالــت بــرای اعتبــارات کــه
بــر اســاس ســقفهای تعییــن شــده دارای ســه
رنــگ طالیــی ،نقــره ای و برنــزی هســتند،
اقســاط بــه شــرح زیــر خواهــد بــود.
اگــر متقاضــی کارتهــای اعتبــاری تــا ســقف ۵۰
میلیــون تومــان و رنــگ طالیــی را دریافــت کنــد،
طــی ســه ســال زمــان بــرای بازپرداخــت بایــد
ماهانــه حــدود یــک میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان
اقســاط پرداخــت کــرده و در پایــان دوره بــا ســود
حــدود  ۱۵میلیــون تومانــی رقمــی نزدیــک بــه ۶۵

میلیــون تومــان بــه شــبکه بانکــی برگردانــد.
همچنیــن بــرای کارتهــای نقــرهای بــا ســقف
 ۳۰میلیــون تومانــی اقســاط یــک میلیــون و ســود
مجمــوع  ۹میلیــون تومــان خواهــد بــود .در کل
گیرنــده کارتهــای  ۳۰میلیونــی در طــول ســه
ســال و بــا ســود  ۱۸درصــد  ۳۹میلیــون تومــان
بازپرداخــت دارد.
در مــورد کارتهــای برنــزی کــه حداکثــر
تســهیالت آن  ۱۰میلیــون تومــان اســت دارنــده
بایــد ماهانــه تــا  ۳۶۰هــزار تومــان
قســط پرداخــت کــرده کــه در پایــان
دوره در مجمــوع  ۱۳میلیــون تومــان
برگشــت منابــع دارد.
امــا اگــر وامهــای خــودرو و کاال را نیــز
در قالــب کارتهــای اعتبــاری در نظــر
بگیریــم و مبلــغ آن براســاس آنچــه
اکنــون در شــبکه بانکــی مرســوم اســت
پرداخــت شــود بــرای وام  ۱۵میلیــون
تومانــی خــودرو بــا ســود  ۱۸درصــد
و دوره بازپرداخــت ســه ســاله اقســاط
ماهانــه حــدود  ۵۴۰هــزار تومانــی
و بازپرداخــت مجمــوع نزدیــک بــه
 ۱۹میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومانــی
پیشبینــی میشــود.
همچنیــن در مــورد وام هشــت میلیونــی
کاال کــه هماکنــون در برخــی از
بانکهــا تــا  ۵۰میلیــون تومــان هــم قابــل
پرداخــت اســت ،بایــد ماهانــه  ۲۹۰هــزار تومــان
قســط و در مجمــوع دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار
تومــان ســود پرداخــت شــود بــه عبارتــی هشــت
میلیونــی تــا  ۱۰میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان
بــرای دریافتکننــده تمــام خواهــد شــد.
بایــد یــادآور شــد کــه ســود  ۱۸درصــدی اکنــون
بــرای عقــود مبادلــهای و مشــارکتی براســاس
مصوبــه تیرمــاه شــورای پــول و اعتبــار اجــرا
میشــود و ممکــن اســت در ادامــه بــا کاهــش
مجــدد نــرخ ســود تغییــر کنــد کــه بــه دنبــال آن
بــه طــور طبیعــی بایــد نــرخ ســود کارتهــای
اعتبــاری نیــز کاهــش یابــد.
بــا ایــن حــال بایــد منتظــر انتشــار جزئیــات
بیشــتری از نحــوه صــدور و اجــرای کارتهــای
جدیــد اعتبــاری در شــبکه بانکــی کــه قــرار اســت
از مهرمــاه امســال عملیاتــی شــود ،بــود.

ادامه تولید پژو  ۴۰۵و پراید غیرقانونی است
براساس آییننامه ابالغی به خودروسازان داخلی ،ادامه تولید برخی سواریهای در حال
تولید از جمله پژو  ۴۰۵و پراید غیرقانونی بوده و تولید آنها باید ...

اقتصاد امروز
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

موافقت دولت با پرداخت  ۵۰۰میلیارد تومان
به شهرداریها
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی از موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه بـا تخصیـص  ۵۰۰میلیـارد تومان
منابـع الزم بـرای کمـک سـود تسـهیالت نوسـازی مسـکن و همچنیـن اختصـاص  ٤٥٠میلیـارد تومان
اعتبـار بـرای پرداخـت دیـون دولـت به شـهرداریهای کشـور خبـر داد.
محمدسـعید ایـزدی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا اظهار کـرد :با توافـق صـورت گرفته ایـن منابع به
شـکل نقـدی و غیر نقـدی مجددا به برنامه بهسـازی و نوسـازی همان شـهر اختصاص داده خواهد شـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی تصریـح کـرد :ایـن منابـع بـا اولویـت در اختیـار شـهرداریهایی
غیر برخوردار و همچنین فعال در اجرای برنامه های بهسازی و نوسازی قرار خواهد گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه بافتهـای فرسـوده ،ناکارآمـد و حاشـیه شـهرها ظرفیـت قابـل توجهـی بـرای
سـاخت و سـاز و نقـش مهمـی بـرای خارج کـردن مسـکن از رکـود دارنـد ،افـزود :خوشـبختانه وزارت
راه و شهرسـازی در «طـرح جامـع مسـکن» و برنامـه هـای دیگـر اولویـت خود را نوسـازی و بهسـازی
بافتهـای ناکارآمـد قـرار داده اسـت.ایزدی وضعیـت کالنشـهرهایی همچـون تهـران ،مشـهد ،تبریز،
اصفهـان و شـیراز را از نظـر فرسـودگی درونی ،بحرانی دانسـت و گفـت :از هیات دولت درخواسـت ۱۵۰
هـزار تسـهیالت بـرای اختصاص به نوسـازی و بهسـازی شـهری دادهایم کـه آقای نوبخت قول مسـاعد
دادهانـد .دو هفتـه قبـل نیـز  ۹۰میلیـارد تومـان برای مشـهد ۳۶ ،میلیـارد تومان بـرای قم و شـیراز و در
ایـن هفتـه نیـز  ۲۰۰میلیارد تومان برای رفع مسـایل حاشیهنشـینی در تمام شـهرهای کشـور اختصاص
یافتـه اسـت.مدیرعامل شـرکت عمـران و بهسـازی شـهری تصریح کرد :یک سـوم جمعیت کالن شـهر
مشـهد در بدتریـن شـرایط ممکـن در حاشـیه شـهرها زندگـی مـی کنند کـه با توجـه به وضعیـت بزه و
نابسـامانیهای اجتماعـی کـه غالبـا در ایـن محدودههـا ایجاد میشـود محلات و مناطق وسـیعی از این
شـهر مذهبـی را گرفتـار کرده اسـت .لـذا باید به سـمت بهبود کیفیـت زندگـی در کالنشـهرها برویم و
رسـانهها در زمینـه همراه سـازی دسـتگاه هـای متولـی و مدیریت شـهری باید مـا را همراهـی کنند.وی
بـا بیـان اینکه تعـداد محالت واقـع در بافتهـای ناکارآمـد و اولویتهای ایـن مناطق را در تمام کشـور
شناسـایی کردهایـم ،گفـت :در صـورت اختصاص منابـع میتوان با اسـتفاده از تـوان  ۲۲دسـتگاه که در
سـتاد بازآفرینی شـهری عضو هسـتند اقدامـات مقتضی را برای نوسـازی ایـن مناطق انجـام داد.در حال
حاضـر بیـش از  ٢٧٠٠محلـه در بیش از  ٥٤٤شـهر شناسـایی و برنامه ریزی برای تعییـن محالت هدف
و مجموعـه اقدامـات در این محالت توسـط سـتادهای بازآفرینی اسـتان هـا در حال انجام اسـت .وزارت
راه و شهرسـازی در یـک نظـام بودجـه ریزی اهرمی در تالش اسـت منابـع در اختیار را با همراهی سـایر
دسـتگاه هـای دخیـل بـه اقدامـات دارای اولویت در ایـن محالت اختصـاص دهد.

ضرباالجل یکماهه برای جمعآوری لوازمخانگی قاچاق
رییس اتحادیه لوازم خانگی ضمن اعالم ضرباالجل یک ماهه برای فروشندگان لوازم خانگی دارای کاالی
قاچاق ،از جمعآوری این کاالها از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.
محمد طحانپور در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم اینکه از ابتدای مهرماه سال جاری با فروشگاههای دارای کاالهای
قاچاق برخورد میشود ،اظهار کرد :در این رابطه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،تعزیرات ،بازرسی اتاق اصناف،
نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت دخیل هستند تا با عرضه کاالی
قاچاق در حوزه لوازم خانگی مقابله شود.وی ادامه داد :این نمایندگان فروشگاه به فروشگاه مراجعه کرده و
نسبت به جمعآوری کاالهای قاچاق اقدام میکنند .عالوه بر این دیگر برای فروشندگان برگ سبز مالک نیست و
هر فروشگاهی باید کاالی خریداری شده خود را با فاکتور خرید کند.رییس اتحادیه لوازم خانگی در مورد جریمه
در نظر گرفته شده برای عرضهکنندگان لوازم خانگی قاچاق بیان کرد :عالوه بر جمعآوری کاالی قاچاق عرضه
شده در این فروشگاهها چهار برابر قیمت کاالی قاچاق جمعآوری شده جریمه لحاظ خواهد شد و در این رابطه
پروندهای برای فروشنده و فروشگاه تشکیل میشود.طحانپور همچنین در مورد امکان واردات لوازم خانگی تنها
از طریق نمایندگیهای دارای مجوز عنوان کرد :پیش از برجام برخی نمایندگیها که عنوان میکردند دارای مجوز
هستند نسبت به واردات کاال اقدام میکردند که وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مقابل این عمل ایستادگی کرد
تا پس از آن هرکسی که میخواهد واردات کاال داشته باشد ،پس از ثبت سفارش این اقدام را انجام دهد .البته
نکته حائز اهمیت این است که این واردکنندگان باید نمایندگی مستقیم و دارای مجوز باشند.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت در گفت و گو با ایرنا:

آن سو
نتایج یک نظرسنجی نشان داد

سهم مجردها و متاهلهای ایرانی در شبکههای اجتماعی

تاثیــر شــبکههای اجتماعــی مجــازی در
زندگــی افــراد بــر هیچکــس پوشــیده
نیســت کــه همیــن موضــوع لــزوم
بررســی ایــن تاثیــر را آشــکار میکنــد.
اینکــه ســن ،جنــس ،تحصیــات،
شــغل و ســایر ویژگیهــای فــردی
تــا چــه انــدازه بــر اســتفاده افــراد در
شــبکههای اجتماعــی موثــر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز افکارســنجی
دانشــجویان ایــران (ایســپا) بــه منظــور
بررســی تاثیــر شــبکههای اجتماعــی
بــر ابعــاد زندگــی مــردم ،در آذر مــاه ســال گذشــته ،طــرح نظرســنجی بــا موضــوع «بررســی دیــدگاه
شــهروندان ایرانــی در مــورد شــبکههای اجتماعــی» را در ســطح ملــی اجــرا کــرده و نتایــج آن را اعــام
کــرده اســت.
جامعــه آمــاری ایــن نظرســنجی شــامل تمامــی افــراد بــاالی  ۱۸ســال در خانوارهــای معمولــی ســاکن
در  ۳۱اســتان ایــران بــوده و انــدازه نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول خطــای نســبی ۴۴۰۰ ،نفــر بــه دســت
آمــده اســت.
ســنجش میــزان عضویــت و عــدم عضویــت شــهروندان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی غیرایرانــی
حاکــی از آن اســت کــه بیــش از نیمــی از افــراد عضــو شــبکههای اجتماعــی هســتند.
بــر اســاس ایــن نظرســنجی ،بررســی میــزان عضویــت شــهروندان در شــبکههای اجتماعــی مجــازی
نشــان میدهــد کــه  ۴۶.۸درصــد پاســخگویان عضــو هیــچ یــک از شــبکههای اجتماعــی نبودهانــد،
در حالــی کــه  ۵۲.۸درصــد شــهروندان حداقــل عضــو یکــی از شــبکههای اجتماعــی مجــازی بودهانــد.
بیــن ســن و عضویــت در شــبکههای اجتماعــی مجــازی نیــز رابطــه معکــوس وجــود دارد ،بــه طوریکــه
بــا افــزاش ســن ،میــزان عضویــت در شــبکههای اجتماعــی کاهــش مییابــد.
مقایســه تحصیــات افــراد و تاثیــر آن بــر عضویــت در شــبکههای اجتماعــی نیــز نشــان میدهــد
افــرادی کــه دارای تحصیــات دانشــگاهی هســتند ،بیــش از دیگــران از شــبکههای اجتماعــی اســتفاده
میکننــد .چنانچــه حــدود  ۷۵درصــد از افــرادی کــه دارای تحصیــات هســتند ،اعــام کردنــد کــه عضــو
شــبکههای اجتماعــی مجــازی هســتند.
امــا بررســی رابطــه بیــن عضویــت در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و جنســیت نشــان میدهــد کــه
مــردان بیشــتر از زنــان عضــو شــبکههای اجتماعــی مجــازی بودهانــد .همچنیــن بیــن وضعیــت تاهــل
و عضویــت شــهروندان در ایــن شــبکهها رابطــه معن ـیداری وجــود داشــته بهطــوری کــه افــراد مجــرد
بیشــتر از افــراد متاهــل عضــو شــبکههای مجــازی هســتند.
از ســوی دیگــر رابطــه معنــاداری بیــن ســن و عضویــت در شــبکههای مجــازی دیــده میشــوند
بهطــوری کــه بــا افزایــش ســن میــزان عضویــت در شــبکههای اجتماعــی مجــازی کاهــش مییابــد.
همچنیــن تفــاوت معنــاداری بیــن ســطح تحصیــات بــا عضویــت وجــود دارد یعنــی اشــخاصی کــه دارای
تحصیــات دانشــگاهی هســتند بیــش از دیگــران از شــبکههای مجــازی اســتفاده میکننــد چنانکــه
ســه چهــارم اشــخاص بــا تحصیــات دانشــگاهی یعنــی  ۷۵.۲درصــد از آنهــا بیــان داشــتند کــه عضــو
شــبکههای اجتماعــی هســتند.
در بررســی تفکیکــی در شــبکههای مختلــف اجتماعــی مجــازی و پاســخ بــه اینکــه عضــو کــدام یــک
از شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی هســتند میتــوان اشــاره کــرد کــه انــواع شــبکههای اجتماعــی
اینترنتــی ماننــد فیسبــوک ،واتــس اپ ،اینســتاگرام ،وایبــر ،تانگــو ،ویچــت ،گــوگل ،توتییــر ،الیــن و
تلگــرام مــورد ســوال بودهانــد کــه بــرای مثــال حــدود  ۶۲درصــد افــراد عضــو شــبکه اجتماعــی تلگــرام
نبــوده و حــدود  ۳۷درصــد عضــو ایــن شــبکه اجتماعــی بودنــد.
در واقــع بــا توجــه بــه نتایــج مربــوط بیــش از یــک ســوم پاســخگویان عضــو شــبکه اجتماعــی مجــازی
تلگــرام بودنــد .ایــن اعــداد در شــهر تهــران نشــان میدهــد حــدود  ۴۷درصــد از پاســخگویان در شــهر
تهــران عضــو شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــوده و در حــدود  ۵۲درصــد عضــو شــبکه اجتماعــی نبودهانــد.
البتــه نظرســنجی انجــام شــده در اواخــر فروردیــن ســال  ۱۳۹۴حاکــی از ایــن بــود کــه  ۲۴درصــد از
پاسـخدهندگان عضــو تلگــرام بودنــد کــه ایــن عــدد در فاصلــه هفــت مــاه بــه حــدود  ۴۸درصــد رســیده
یعنــی دو برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت.

جزییات آخرین وضعیت راه اندازی  36طرح ملی
بیش از 13هزار شغل مستقیم ایجاد می شود

معـاون طـرح و برنامـه وزیـر صنعـت ،معـدن و
تجـارت دربـاره آخریـن وضعیـت اجـرای پـروژه
«تکمیـل و راه انـدازی  36طـرح مهـم و ملـی»
گفـت :از ابتدای امسـال تـا پایان تیرمـاه ،پنج طرح
از  36طـرح مهـم و ملـی بـا سـرمایه گـذاری پنـج
هـزار و  700میلیـارد ریـال و اشـتغال یـک هـزار و
 850نفـر راه انـدازی شـده اسـت.

تـن ظرفیـت جدیـد در زنجیـره ارزش مـس ایجـاد
مـی کنـد و  4.5میلیـون تـن بـه ظرفیـت سـیمان،
 150هزار دسـتگاه بـه ظرفیت تولید لـوازم خانگی،
 2.6میلیـون تـن به ظرفیـت تولیـد در صنایع نفت،
گاز و پتروشـیمی و همچنیـن  165هـزار تـن بـه
ظرفیـت صنایـع سـلولزی اضافه مـی کند.
ابویـی مهریزی با اشـاره به اینکه سـه طـرح از این

حسـین ابویـی مهریـزی روز شـنبه در گفـت و گـو
بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا  ،افـزود :بـا تکمیـل
و راه انـدازی ایـن  36طـرح مهـم و ملـی 130
هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری وارد مرحلـه
بهره برداری می شود.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ایـن طـرح هـا در 20
اسـتان کشـور مسـتقر هسـتند و کل کشـور از
آن بهـره منـد خواهـد شـد ،گفـت :بـا تکمیـل و
راه انـدازی ایـن طـرح هـا  13هـزار و  300شـغل
مسـتقیم ایجـاد می شـود.
معـاون طـرح و برنامـه وزیـر صنعـت ،معـدن
و تجـارت دربـاره شـاخص هـای انتخـاب ایـن
طـرح هـا گفـت :این  36طـرح بـا توجه به نقشـی
کـه مـی تواننـد در کمـک بـه صـادرات غیرنفتـی
کشـور ،تامیـن مـواد اولیـه بـرای زنجیـره تولیـد،
ارتقـای نسـبی درون زایـی و برونگرایـی اقتصـاد،
کاهـش نیـاز بـه واردات و همچنیـن جلوگیـری از
خام فروشـی و تکمیل زنجیره ارزش داشـته باشـد،
انتخاب شـدند.
ابویـی مهریـزی بـا اشـاره بـه ایـن که سـه پـروژه
فـوالدی تـا مهرمـاه امسـال بـه بهـره بـرداری
مـی رسـد ،گفت :بـا راه انـدازی  14طـرح فوالدی
موجـود در پـروژه تکمیـل و راه انـدازی  36طـرح
مهـم و ملـی 19.2 ،میلیـون تـن بـه ظرفیـت
زنجیـره تولیـد فوالد " از کنسـانتره تـا گندله ،آهن
اسـفنجی ،شـمش و نـورد " اضافـه مـی شـود.
وی اضافـه کـرد :ایـن طرح هـا همچنیـن  27هزار

طـرح هـای مهـم و ملی مربـوط به صنعـت خودرو
و قطعـات خـودرو اسـت گفـت :بـا راه انـدازی این
سـه طـرح ،معـادل  184هـزار دسـتگاه بـه ظرفیت
تولیـد خـودروی کشـور اضافه می شـود.
بـه گفتـه وی  ،ایـن طرح هـا همچنین سـه هزار و
 500تـن بـه ظرفیـت تولیـدات دارویـی 2 ،میلیون
و  300هـزار دسـتگاه به ظرفیت تجهیـزات صنعت
بـرق  105 ،هـزار تـن به ظرفیـت فـرآوری صنایع
غذایـی 28 ،هـزار تـن بـه ظرفیـت محصـوالت
شـیمیایی 400 ،هـزار تـن بـه ظرفیـت کانـی
غیرفلـزی (کک) و یـک تـن بـه ظرفیـت تولیـد
طلای کشـور اضافـه مـی کنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،در برنامـه های سـتاد فرماندهی
اقتصـادی مقاومتـی ،هفـت طـرح بـرای اجـرا در
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت در سـال 1395
تعیین شـده اسـت .این طـرح ها شـامل طرح های
« رونـق تولیـد و تعییـن تکلیف هفت هـزار و 500
واحـد تولیـدی مشـکل دار بـا هـدف فعـال کـردن
آنهـا » « ،ایجـاد تـوازن زنجیـره مـواد اولیـه مورد
نیـاز و توسـعه صنعـت فـوالد و مـس کشـور برای
تولیـد پایـدار » « ،ارتقای رقابت پذیـری واحدهای
تولیـدی کوچـک و متوسـط بـا هـدف افزایـش
صـادرات»« ،مدیریـت هدفمند واردات در راسـتای
حفـظ تـراز مثبـت تجـاری»« ،افزایـش صـادرات
کاال و خدمـات غیرنفتـی به میـزان  10میلیارد دالر
در سـال  1395نسـبت به سـال « ،» 1394تکمیل
طـرح های صنعتی با پیشـرفت فیزیکـی باالی 60
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درصـد» و «تکمیـل و راه انـدازی  33طـرح مهم و
ملـی» می شـود.
معـاون طرح وبرنامـه وزیرصنعت ،معـدن و تجارت
پیـش از ایـن نیـز در مـورد برنامـه « تکمیـل
طـرح هـای صنعتـی بـا پیشـرفت فیزیکـی بـاالی
 60درصـد » بـه عنـوان یکـی دیگـر از هفت طرح
اولویـت دار تصویـب شـده در سـتاد فرماندهـی
اقتصـاد مقاومتـی بـرای ایـن وزارتخانـه ،گفـت :تا
پایـان تیرمـاه یـک هـزار و  508پـروژه راه اندازی
شـده است.
ابویـی مهریـزی حجـم سـرمایه گـذاری بـرای
بهـره بـرداری از ایـن یـک هـزار و  508پـروژه را حدود
 110هـزار میلیـارد ریـال (  11هزار میلیـارد تومان) ذکر
کـرد و افـزود :بـا راه انـدازی ایـن طـرح هـا 26 ،هزار و
 600شـغل مسـتقیم ایجاد شـده است.
وی در مـورد پراکندگـی اسـتقرار ایـن پـروژه هـا
گفـت :در هـر اسـتان چنـد پـروژه راه انـدازی شـده
اسـت و بـه ایـن ترتیـب ،اشـتغال زایـی ایـن پـروژه ها
شامل کل کشور می شود.
معـاون طـرح و برنامـه وزیـر صنعـت ،معـدن و
صنعتی با پیشـرفت
تجـارت تعـداد کل طرح هـای
ِ
باالی  60درصد را هشـت هـزار و  500طرح اعالم
کـرد و گفـت :بـر اسـاس برنامـه عملیاتـی کـه بـه
سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی اعلام کرده ایم،
مقـرر شـده اسـت تعـدادی از ایـن طـرح هـا را تا
پایـان امسـال بـه بهره بـرداری برسـانیم و تعدادی
را نیـز تکمیـل نسـبی کنیـم و پیشـرفت فیزیکـی
آنهـا افزایـش یابد.
وی افـزود :بـر اسـاس ایـن برنامـه ،امسـال پنـج
صنعتـی با پیشـرفت بـاالی 60
هـزار و  400طـرح
ِ
درصـد راه انـدازی و به بهـره برداری می رسـد؛ به
عبارتـی در هـر فصـل یک هـزار و  350طـرح باید
بـه بهـره برداری برسـد.
ابویـی مهریزی ،سـرمایه گـذاری انجام شـده برای
صنعتـی با پیشـرفت
ایـن پنـج هـزار و  400طـرح
ِ
بـاالی  60درصـد را  220هـزار میلیـارد ریـال(22
هـزار میلیـارد تومـان) عنـوان کـرد و گفـت :بـا
راه انـدازی ایـن طـرح ها 90 ،هزار شـغل مسـتقیم
ایجـاد می شـود.معاون طرح و برنامـه وزیر صنعت،
معـدن و تجـارت با اشـاره بـه اینکه ،این پـروژه ها
شـامل همـه رشـته هـای صنعتی می شـود ،گفت:
تکمیـل و راه انـدازی طـرح هـای نیمـه تمـام از
چنـد جنبـه قابـل توجه اسـت :نخسـت اینکـه ،این
طـرح در سراسـر کشـور اشـتغال پایـدار ایجـاد می
کنـد؛ علاوه بـر ایـن ،راه انـدازی این پـروژه ها به
افزایـش تولید ختـم و به این ترتیـب زنجیره ارزش
بـا سـهم بیشـتر داخلـی تکمیل نسـبی می شـود.

براساس آییننامه ابالغی

ادامه تولید پژو ۴۰۵
و پراید غیرقانونی است

براسـاس آییننامـه ابالغی به خودروسـازان داخلـی ،ادامه
تولیـد برخی سـواریهای در حـال تولید از جملـه پژو ۴۰۵
و پرایـد غیرقانونـی بـوده و تولید آنها باید متوقف شـود.
به گـزارش ایسـنا ،آییننامـه "ارتقای کیفیـت خودروهای
سـبک ،قطعـات و مجموعههـای مرتبـط" در ۲۴
خـرداد مـاه  ۱۳۸۹بـه تصویـب شـورای سیاسـتگذاری
خـودرو در وزارت صنایـع و معـادن وقـت رسـیده و ۳۰
خـرداد مـاه همـان سـال از سـوی ایـن وزارتخانـه بـه
خودروسـازان ابلاغ شـد.
در حالـی در متـن ایـن قانـون هـدف از تصویـب و اجرای
آن "ارتقـای کیفیـت خودروهـای سـبک (سـواری و وانت)
بـرای دسـتیابی بـه اهـداف صنعـت خـودرو در افق سـال
 "۱۴۰۴عنـوان شـده کـه نگاهـی به مفـاد ایـن آییننامه
نشـان میدهـد مهمتریـن بخشهـا و الزامـات آن با وجود
گذشـت بیـش از شـش سـال از ابلاغ هنـوز از سـوی دو
خودروسـاز بـزرگ اجرایی نشـده اسـت.
در ایـن رابطـه در ایـن آییننامـه در بخـش مربـوط بـه
"توسـعه و تولیـد محصـوالت جدیـد" تصریح شـده که از
ابتـدای سـال  ،۱۳۹۵تولیـد خودروهـای سـواری بـا برند
داخلـی کـه بیـش از  ۱۰سـال از زمـان آغـاز تولیـد آنهـا
میگـذرد و همچنیـن تولیـد خودروهـای سـواری بـا برند
خارجـی کـه بیـش از هفـت سـال از زمـان اولیـن عرضه
آنهـا میگـذرد ،بایـد متوقـف شـود.
در ایـن زمینـه در آییننامـه ابالغـی بـه ایرانخـودرو و
سـایپا در سـال  ۱۳۸۹تاکید شـده اسـت" :خودروسـازان
موظفنـد برنامـه توسـعه محصـول و جایگزینـی تولیـدات
جـاری خـود با محصوالت جدیـد را تدویـن و اجرایی کنند؛
بهگونـهای کـه از ابتـدای سـال  ۱۳۹۵عمـر خودروهـای
سـبک بـا برند داخلـی از زمان اولیـن عرضه آنهـا در داخل
کشـور نبایـد بیش از  ۱۰سـال باشـد .همچنیـن از ابتدای
سـال  ۱۳۹۵عمـر خودروهـای سـبک بـا برنـد خارجی از
زمـان اولیـن عرضـه آنهـا در داخـل کشـور نبایـد بیش از
هفت سـال باشـد".
طبـق ایـن قانـون ممنوعیـت ادامـه تولیـد خودروهـای
سـواری داخلـی با عمر بیـش از  ۱۰سـال از ابتدای سـال
 ۱۳۹۵در حالـی اسـت کـه هماکنـون بیشـترین تیـراژ
سـواریهای در حـال تولیـد در دو شـرکت ایـران خـودرو
و سـایپا را خودروهایـی بـه خـود اختصـاص میدهنـد که
عمـری به مراتب بیشـتر از  ۱۰سـال دارنـد .در این زمینه
میتـوان بـه خودروهایـی همچون سـمند و پـژو در ایران
خـودرو و پرایـد در سـایپا اشـاره کرد.
البتـه در بیـن ایـن محصـوالت دو خـودروی پـژو ۴۰۵
و پرایـد بیشـترین طـول عمـر را داشـته و بیـش از دو
دهـه اسـت کـه همچنـان در ایـن دو شـرکت تولیـد
میشـوند .در حالـی براسـاس برخـی گزارشهـا همیـن
دو خـودرو بیشـترین حجـم شـکایت مشـتریان از کیفیت
خودروهـای داخلـی را بـه خـود اختصاص دادهانـد که طبق
آییننامـه "ارتقـای کیفیـت خودروهـای سـبک ،قطعـات
و مجموعههـای مرتبـط" ابالغـی وزارت صنعـت؛ ادامـه
تولیـد آنهـا از ابتـدای سـال جـاری ( )۱۳۹۵غیـر قانونـی
است.

