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هادی   غالمحسینی

مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در گفت وگو با »جوان«: 

خودرویداخليبنزينبيشترميسوزاند
 افزايش مصرف سوخت فقط در اثر كم كاري در حوزه مقابله با قاچاق نيست

بلكه پاي خودرو سازان كم كار هم در ميان است كه به دنبال عرضه خودرو هاي كم كيفيت و پر مصرف هستند

مـدير عـامل شـركت بهينـه سازي مصرف 
سـوخت نسـبت بـه مصـرف بـاالي بنزين 
خودروهاي داخلي هشـدار داده و مي گويد: 
ضرورت دارد صنعت خودروسـازي نسبت به 
تغيير در كيفيت خودروهـا و مصرف خارج از 
اسـتاندارد جهاني، اقدام الزم را انجام دهند. 
مصرف سوخت، يكي از اصلي ترين فاكتورهاي 
خريد خودرو در كشورهاي مختلف دنياست، اما 
در كش��ور ما به خاطر محدود ب��ودن گزينه ها، 
مشتريان چاره اي جز خريد خودروهاي قديمي 
و پرمصرف ندارن��د، به همي��ن دليل، مصرف 
سوخت در بازار ايران از اهميت كمتري نسبت 

به كشورهاي پيشرفته برخوردار است. 
البته فهميدن مصرف س��وخت دقيق و واقعي 
خودروها بس��يار مش��كل بوده و اعداد و ارقام 
اعالم شده توسط شركت هاي خودروسازي در 
بهترين و خوش بينانه ترين حالت ممكن به ثبت 
رسيده اند؛  از اين رو مصرف سوخت خودروهاي 
داخلي در دنياي واقعي نس��بت به آنچه اعالم 
مي شود بيش��تر اس��ت و خودروهاي پا به سن 
گذاشته به اندازه نمونه هاي شش سيلندر مدرن 

دنيا سوخت مصرف مي كنند. 
در ايران خودروهاي پرمصرف و آالينده يكي از 
عامالن اصلي باال رفتن مصرف سوخت هستند 
و اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر براي 
تردد اين وسايل نقليه جريمه هاي مالي سنگين 
وضع مي شود تا استفاده از آنها صرفه اقتصادي 

نداشته باشد. 
در س��ال هاي اخي��ر، معض��ل ركوردزني هاي 
متعدد مصرف س��وخت به يكي از چالش هاي 
جدي كشور مبدل ش��ده، به طوري كه در تير 
ماه سال گذش��ته مصرف بنزين ركورد مصرف 
121 ميليون ليتر در روز را كسب كرد كه رقم 
بااليي بود. اين موضوع به حدي جدي اس��ت 
كه يكي از محورهاي صحبت هاي مقام معظم 
رهبري در ديدار با هيئت دولت بود و ايش��ان 
تأكيد كردند كه وزارت نفت راهكار هاي كاهش 
مصرف سوخت را هرچه سريع تر ارائه و اجرايي 
كند، اما در ماه هاي اخير بيش  از هر نكته اي بر 

قاچاق سوخت تأكيد شده تا كيفيت خودرو هاي 
داخلي ! 

كارشناس��ان معتقدن��د، تولي��د خودروهاي 
غيراس��تاندارد يكي از داليل باال رفتن مصرف 
سوخت است وخودروهاي توليد داخل خيلي 
زود ظرفيت ها و قابليت هاي خود را از دس��ت 

داده و نياز به سوخت بيشتري دارند. 
در اين خصوص مدير عامل سازمان بهينه سازي 
مصرف سوخت درگفت وگو با »جوان« با اشاره 
به مصرف حداكثري بنزين در تعطيالت نوروز 
مي گويد: شرايط اقتصادي جامعه اقتضا مي كند 
كه امسال به موضوع بهينه سازي مصرف انرژي 

توجه ويژه اي داشته باشيم. 
ت��ا زماني كه اصالح قيمت س��وخت به صورت 
قانوني ص��ورت نپذيرفته تك تك م��ا ايرانيان 
وظيفه داريم در ذيل سياست هاي كلي اصالح 
الگوي مص��رف ابالغي مقام معظ��م رهبري و 
قانون اص��الح الگوي مص��رف مصوب مجلس 
شوراي اسالمي، احساس مسئوليت بيشتري 
در مص��رف صحي��ح ان��رژي در بخش ه��اي 
خانگي، حمل ونقل، صناي��ع و به ويژه صنعت 

خودروسازي كنيم. 
محس��ن دالويز با مقايس��ه ميانگي��ن مصرف 
س��وخت خودروها در اتحاديه اروپ��ا و ايران را 
مقايسه كرده و مي گويد: ميانگين وزني مصرف 
سوخت خودروهاي توليدي در اتحاديه اروپا در 
س��ال 2015 را برابر 5/6 ليتر در صد كيلومتر 
)معادل 130 گرم بر كيلومتر انتشارco2( اعالم 
كرده و مي افزايد: اين عدد در سال 2020 بايد 
به 4/1 ليتر در صدكيلومتر )معادل 95 گرم بر 

كيلومتر انتشار co2 ( برسد. 
هدف گ��ذاري امريكا ب��راي 2020 مقدار 5/ 5 
ليتر در صد كيلومتر مي باش��د و اتحاديه اروپا 
در صورت عدم رعايت حدود مجاز تعيين شده 
جرايم س��نگيني براي توليد كنن��دگان لحاظ 

كرده است. 
وي مي افزاي��د: مصرف نهايي انرژي در س��ال 
1395، 1348/65 ميليون بشكه معادل نفت 
خام بوده اس��ت كه حدود 24درصد آن معادل 

320 ميليون بشكه معادل نفت خام در بخش 
حمل و نقل مصرف شده است )48درصد بنزين، 
34درصد نف��ت گاز و 15درص��د گاز طبيعي 
مي باش��د( كه از اين ميزان مص��رف انرژي در 
بخش حمل و نقل، حدود 273 ميليون بشكه 
معادل نفت خام آن در بخش فرآورده هاي نفتي 

بوده است. 
وي متوسط مصرف روزانه بنزين در سال 96را 
حدود 80/7 ميليون ليتر و در سال 97 حدود 
87/7 ميليون ليتر اعالم كرده و مي گويد: رشد 
مصرف بنزين در سال 97 نسبت به سال 1390، 

46/5درصد بوده است. 
همچنين رشد مصرف بنزين در سال 96 نسبت 
به 97 حدود 8/7درصد بوده اس��ت. )رشد آمار 
خودرو س��بك حدود 3/4 درصدبوده است(. و 
رشد مصرف بنزين در س��ال 96 نسبت به 95 
بيش از 8درصد بوده اس��ت. )رشد آمار خودرو 

سبك حدود 7درصدبوده است(. 
دالوي��ز تأكيد مي كن��د: در س��ال 96 به طور 
متوسط روزانه 51/7 ميليون دالر يارانه ) 13/1 
ميليون دالر يارانه بابت بنزين و 38/6 ميليون 
دالر يارانه بابت نفت گاز( پرداخت شده است. 

وي با اشاره به متوسط مصرف بنزين در فروردين 
ماه امسال اظهار مي دارد: متوسط مصرف روزانه 
بنزين در تعطيالت نوروز )27 اسفند 97 تا 16 

فروردين 98( 447/ 97 ميليون ليتر بوده است. 
بيش��ترين مصرف روزانه در تعطي��الت نوروز 

135/8 ميليون ليتر بوده است. 
مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت 
با انتقاد از عملكرد خودروسازان درباره مصرف 
باالي سوخت در خودروهاي داخلي مي افزايد: 
ضرورت دارد صنعت خودروس��ازي نسبت به 
تغيير در كيفيت خودروه��ا و مصرف خارج از 

استاندارد جهاني اقدام الزم را انجام دهد. 
دالويز به ويژگي هاي متف��اوت حمل و نقل در 
ايران اشاره می كند و مي گويد: سرانه مالكيت 
خودرو در كشور پايين است،  اما شدت مصرف 
انرژي بسيار باالست، به طوري كه تعداد خودرو 
در ايران ب��ه ازاي هر هزار نفر، 240 دس��تگاه 
خودرو مي باشد كه اين عدد براي كشور امريكا 
833 و ب��راي ايتاليا 695، ژاپ��ن 591 و آلمان 

589 مي باشد. 
وي وجود ناوگان فرسوده س��بك و سنگين را 
دليل ديگر مص��رف باالي س��وخت مي داند و 
مي افزايد: تا پايان سال 97 حدود 19/7 ميليون 
خودرو سبك )سواري و وانت( در كشور وجود 
دارد ك��ه از اين تعداد مطابق با آمار اخذ ش��ده 
از ناجا نزديك به 1/3 ميليون دس��تگاه خودرو 
فرس��وده س��بك در ناوگان موجود مي باشد،  
نكته قابل توجه اينكه در پنج سال آينده بيش 
از 1/9 ميليون خ��ودرو به تع��داد خودروهاي 
فرس��وده اضافه خواهد ش��د و از يك ميليون 
خودرو سنگين نيز بيش از 300 هزار دستگاه 

خودرو فرسوده مي باشد. 
دالويز در پاس��خ به اينك��ه اين س��ازمان چه 
ابزارهايي ب��راي جلوگي��ري از خودروهاي پر 
مصرف دارد، مي گويد: ابزارهاي قانوني جهت 
اعمال فش��ار به ش��ركت هاي خودرو سازي از 
جمله ماده 26 جراي��م وجود دارد،  اما به جهت 
حمايت از توليد ملي از اين ظرفيت اس��تفاده 
نكرده ايم،  اميدوارم شركت هاي خودرو سازي 
توجه جدي به بهبود كيفيت خودروهاي ساخت 
داخل در امر بهينه س��ازي مصرف س��وخت را 
انجام دهند، به ه��ر حال معتقديم ب��ا افزايش 
چش��مگير توليد بنزين گام بزرگ و راهبردي 
در توليد بنزين برداش��ته شده اس��ت، اما براي 
ساماندهي تقاضاي مصرف سوخت بايد نگاه ها 

به خودرو سازان معطوف شود. 
وي فرهنگ سازي را يكي از راه حل هاي معضل 
مصرف باالي انرژي عنوان می كند و مي افزايد: 
اگرچه موضوع فرهنگ سازي بسيار حائز اهميت 
است كه در سال گذش��ته شركت بهينه سازي 
مصرف س��وخت تالش وافري ك��رد كه به رغم 
اعتبارات محدود با تعامل و همكاري با شركت 
بهره برداري مترو و راه آهن جمهوري اسالمي 
و همچنين تمركز ب��ر گروه هاي مهم و اثر گذار 
جامعه مثل دانش آموزان و بانوان گام هاي خوبي 
در عرصه فرهنگ سازي مصرف بهينه سوخت 
انجام داد و در سال جاري نيز اين مهم با جديت 

پيگيري خواهد شد.
 دالويز تأكيد مي كند: نكته پاياني بحث قيمت 
حامل هاي انرژي اس��ت كه حقيقت��اً نيازمند 
تصميمات منطقي و جس��ورانه اس��ت. يارانه 
هنگفت انرژي در اين ش��رايط خطير لطمات 
جبران ناپذيري به اقتصاد و توسعه كشور وارد 
مي كند و اين قيمت گ��ذاري و مصرف بي رويه 
پيامدهاي خطرناكي خواهد داش��ت و نيازمند 
يك عزم ملي و همكاري همه م��ردم و نهادها 
به خصوص مجلس و دولت ب��راي برون رفت از 

اين وضعيت هستيم.

جوان

توليدبرايكاهشقيمت
نيازمنداصالحاتاست

س��ال ها پيش يك مقام دولتي در واكنش به افزاي��ش قيمت خودرو 
اين جمله معروف را گفت كه ف��الن كاال كيلويي چند؟ اين جمله اين 
روزها همزمان با افزايش قيمت ها زياد در ذهن ها تداعي مي ش��ود و 
براي افكار عمومي اين سؤال مطرح است كه چرا بهاي كاالي توليدي 

آنقدر باال است. 
در توضيح باال بودن قيمت كاالهاي توليدي در كشور بايد عنوان داشت 
اگر نگاهي به صورت هاي مالي چون تراز نامه شركت ها )انعكاس دهنده 
دارايي، بدهي و س��رمايه( بيندازيم مي بينيم كه عموم شركت ها كه 
مالكيت و مديريتش��ان به بخش هاي غير خصوصي تعلق دارد كفايت 
سرمايه پاييني دارند يعني عموم دارايي هاي آنها از محل بدهي تأمين 

شده است. 
از سوي ديگر اگر نگاهي به صورت سود و زيان شركت ها) انعكاس دهنده 
هزينه و درآمدها( بيندازيم مي بينيم كه ساختار عملياتي و غير عملياتي 
شركت ها بسيار پر هزينه است و بنگاه ها براي پوشش هزينه ها اقدام به 

افزايش قيمت محصوالت خود مي كنند. 
اگر چه در ابتدا در ترازنامه درآمدهاي عملياتي ناش��ي از فروش كاال 
انعكاس داده مي ش��ود، اما ذيل اين درآمدها لش��كري از هزينه هاي 
عملياتي و غير عملياتي انعكاس يافته است كه درآمد ناشي از فروش 
كاال را مي بلعد؛ هزينه هاي��ي چ��ون هزين��ه قيمت تمام ش��ده كاال ، 
هزينه هاي اداري، عمومي و فروش، هزينه هاي مربوط به حوزه مالي 
)اصل و سود تسهيالت دريافتي ازبانك ها و. .. ( و همچنين ماليات ها و. . . 
نه تنها درآمد ناشي از فروش كاال را مي بلعد، بلكه گاهي قد هزينه ها از 

درآمدها باالتر مي زند و زيان را به شركت هديه مي دهد. 
متأسفانه گاهي زيان چنان در س��نوات مالي برخي از بنگاه ها به طور 
متوالي تكرار مي شود كه شركت ها با زيان هاي انباشته قابل مالحظه 

روبه رو مي شوند. 
از اين رو، عدم اصالح ساختارهاي سنتي متورم اداري و نيروي انساني 
، مالي، دارايي، خطوط توليد و بي تفاوتي به تكنول��وژي و فناوري و. . . 
بنگاه هايي كه عموماً غير خصوصي هستند را امروز با چنان هزينه هايي 
روبه رو كرده است كه براي پوش��ش هزينه ها پيوسته نرخ محصوالت 
توليدي در حال جهش است و اگر تا ديروز بنگاه ها در اثر افزايش هزينه 
نيروي انساني و دس��تمزد و يا نرخ س��ود بانكي يكبار در سال افزايش 
قيمت مي دادند، امروز با توجه ب��ه رويدادهايي چون جهش بهاي ارز، 
افزايش مطالبات و بدهي هاي شركت ها و نامناسب تر شدن فضاي كسب 
و كار سرعت افزايش قيمت محصول در بنگاه ها براي پوشش هزينه هاي 

عموماً ناشي از ساختارهاي پر اشكال و فرسوده شدت گرفته است. 
در اين ميان البته نباي��د فراموش كرد كه تكيه ك��ردن بيش از حد به 
افزايش سرمايه از محل هايي چون تجديد ارزيابي دارايي هاي مرتبط 
با زمين و س��اختمان نيز بنگاه ها را براي اعمال اصالحات س��اختاري 
تنبل كرده است، زيرا هر بنگاهي را مي نگري در تراز نامه خود بخشي از 
دارايي هاي خود را به زمين و امالك و مستغالتي كه به واقع به آن نيازي 
ندارد، اختصاص داده است تا از روند تورمي بخش زمين و ساختمان براي 
باالنس كردن ترازنامه اش هر چند سال يكبار استفاده كند كه اين اقدام 
خود فرايند غلطي در س��المت دارايي ها به شمار مي رود و هزينه هاي 

توليد را در بنگاه ها باال مي برد. 
با توجه به توضيحات فوق متوجه مي شويم كه سياستگذار براي كاهش 
هزينه هاي توليد در بنگاه ها برنامه ريزي گسترده اي را اعمال كند زيرا 
اگر قرار باش��د از محل افزايش قيمت كاال هزينه هاي غير عملياتي و 
بسياري سنگين بنگاه ها را پوشش بدهيم در عمل هيچگاه كاالي ايراني 

نمي تواند با كاالهاي وارداتي يا خارجي رقابت كند. 

اتصالخليجفارسبهمديترانه
ازطريقخطريلي

شـركت خط آهـن عـراق اعـام كـرد مذاكراتـي با سـوريه و 
ايـران در مـورد توسـعه يك خـط ريلـي بـراي اتصـال منطقه 
شـلمچه ايـران و بصـره عـراق بـه سـوريه خواهـد داشـت. 
هـدف ايـن طـرح اتصـال خليـج فـارس بـه مديترانه اسـت. 
به گزارش خبرگزاري »تسنيم« به نقل از اسپوتنيك نيوز، به رغم آغاز 
تحريم هاي امريكا عليه تهران در 2018 پس از بيرون رفتن واشنگتن از 
معاهده برجام، عراق همچنان روابط خود را با ايران تقويت مي كند كه 

شامل روابط اقتصادي هم مي شود. 
شركت خط آهن عراق اعالم كرد مذاكراتي با سوريه و ايران در مورد 
توسعه يك خط ريلي براي اتصال منطقه شلمچه ايران و بصره عراق به 
سوريه خواهد داشت. هدف اين پروژه اتصال خليج فارس به مديترانه 
به وسيله يك خط آهن چندمليتي اس��ت كه اين سه كشور را هم به 
هم پيوند مي دهد. پروژه خط ريلي شلمچه_بصره كه مرحله اول كار 
است، ماه گذشته مورد توافق ايران و عراق قرار گرفت و هزينه آن 2/22 

ميليارد دالر برآورد شد. 
صادرات از ايران به عراق كه شامل مواد غذايي، ماشين آالت، برق و گاز 
مي شود به 8/7 ميليارد دالر در 2018 رسيد و انتظار مي رود تجارت 
دو طرفه در سال هاي آتي به 20 ميليارد دالر برسد. ايران و سوريه هم 
اخيراً چندين قرارداد همكاري اقتصادي اس��تراتژيك بلند مدت در 

زمينه صنعت، تجارت و كشاورزي امضا كرده اند . 
تهران طي چند سال گذش��ته حمايت مش��اوره نظامي براي دمشق 
فراهم و به س��وريه كمك كرده ب��ا گروه هاي تروريس��تي متعدد در 

قلمرواش بجنگد. 
........................................................................................................................

80درصدواحدهايتوليديكمتراز70
درصدظرفيتشانتوليدميكنند

معـاون برنامه ريزي سـازمان صنايـع كوچك گفـت: از مجموع 
واحدهـاي توليـدي مسـتقر در شـهرك هاي صنعتـي، ۱۲ هزار 
و ۵۳۳ واحـد ظرفيـت توليد ۵۰ تـا ۷۰ درصـد دارنـد و بيش از 
۱۳ هـزار واحد بـا ظرفيـت كمتـر از ۵۰ درصـد فعال هسـتند. 
 معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
در گفت وگوي ويژه خبري افزود: 43 هزار و 458 واحد توليدي در 811 
شهرك و نواحي صنعتي كشور پروانه بهره برداري دريافت كرده اند كه 

در صورت فعاليت همه آنها 876 هزار نفر مشغول به كار مي شوند. 
محمدعلي عزيزمحمدي گفت: با اقدامات صورت گرفته سال گذشته 
896 واحد توليدي غيرفعال با اش��تغال 30 ه��زار و 862 نفر به چرخه 

توليد بازگشتند. 
وي افزود: پارسال 2هزار و 377 واحد صنعتي در شهرك هاي صنعتي 
كش��ور به بهره برداري رس��يد كه 39 هزار نفر در آنها مش��غول به كار 
ش��دند. محمدعلي عزيزمحمدي گفت: از مجموع واحدهاي توليدي 
هزار و 469 واحد با ظرفيت باالي  مس��تقر در ش��هرك هاي صنعتي 6 
درصد فعاليت مي كنند، 12 هزار و 533 واحد ظرفيت توليد 50 تا   70
70 درصد دارند و بيش از 13 هزار واح��د با ظرفيت كمتر از 50 درصد 

فعال هستند. 
معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران 
افزود: با برنامه هاي پيش بيني شده، امسال بيش از 19 هزار واحد صنعتي 

غيرفعال به چرخه توليد باز مي گردند. 
........................................................................................................................

ساالنه80ميليارددالرغذا
درايرانتوليدميشود

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ۸۵ درصد نياز غذايي كشور در 
داخل تأمين مي شود، اعام كرد: در ايران ساالنه ۸۰ ميليارد دالر 
غذا توليد مي شود كه ۷۵ ميليارد دالر آن به مصرف داخلي مي رسد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي 
اظهار كرد: در حوزه كشاورزي حدود 15 درصد نياز بخش كشاورزي 
و غذا متكي به واردات اس��ت كه عمده كاالهاي مورد نياز ما خوراك 
دام و طيور شامل كنجاله و سويا است كه عمدتاً از قاره امريكا تأمين 

مي شود. 
وي با بيان اينكه به واس��طه تحريم ها و نياز بخش دام و طيور به تأمين 
نهاده ها از كش��ورهاي غربي اواخر سال گذشته مش��كالتي در تأمين 
خوراك دام و طيور به وجود آمد، گفت: با استفاده بهينه از ظرفيت هاي 
خدادادي س��رزمين، ايجاد اصالحاتي در الگوي كشت و توجه بيشتر 
به توليد و تغيير و اصالح الگوي خوراك دام و طيور از كنجاله سويا به 
كنجاله كلزا مي توان به س��طح قابل اتكايي از توليد نهاده ها در داخل 
برسيم. حجتي افزود: دشمن با تمام توان خود تالش مي كند با فشار و 
تحريم در حوزه غذا بر سر راه ايران سنگ اندازي كند و سوار بر مشكالت 

مردم موج سواري كند. 
وي ادامه داد: در حال حاضر 15 درصد تجارت جهاني غذا در دس��ت 
كشورهاي توسعه يافته است كه 10 تا 12 درصد آن كشورهايي هستند 
كه در گروه سلطه قرار دارند يا در تاريخ خود داراي سوابق سلطه گري 

بوده اند. 
........................................................................................................................

نرخبيكاريجوانان25/5درصدشد
جمعيـت  ۳9/۵درصـد  به ميـزان   ۱۳9۷ زمسـتان  در 
بوده انـد،  فعـال  اقتصـادي  نظـر  از  بيشـتر،  و  ۱۰سـاله 
يعنـي در گـروه شـاغان يـا بيـكاران قـرار گرفته انـد. 
به گزارش »تسنيم«، در زمستان 1397، به ميزان 39/5 درصد جمعيت 
10ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا 
بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي 
از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مش��ابه در سال قبل )زمستان 

1396( 0/1 درصد افزايش داشته است. 
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار زمس��تان 1397 منتشر شد. بررسي 
نرخ بيكاري افراد 10ساله و بيش تر نش��ان مي دهد كه 12/1 درصد از 
جمعيت فعال )ش��اغل و بيكار(، بيكار بوده اند. روند تغييرات اين نرخ 
حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به زمستان 1396 هيچ گونه 
تغييري نداشته و جمعيت بيكار كشور با 68هزار نفر افزايش به 3ميليون 

و 221هزار نفر رسيده است.  
جمعيت شاغلين 10ساله و بيش تر در اين فصل 23ميليون و 313هزار 
نفر بوده كه نسبت به فصل مش��ابه س��ال قبل 302هزار نفر افزايش 
داشته اس��ت. بررس��ي اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد كه در زمستان 1397، بخش خدمات با 51/6 درصد بيش  ترين 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 

صنعت با 32/4 درصد و كشاورزي با 16 درصد قرار دارند. 
نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله حاكي از آن است كه 25/5 درصد از 
فعاالن اين گروه سني در زمستان 1397 بيكار بوده اند. بررسي تغييرات 
فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به فصل مشابه 

در سال قبل )زمستان 1396( 0/2 درصد افزايش يافته است. 
بررسي سهم اش��تغال ناقص نش��ان مي دهد كه در زمستان 1397، 
11/5 درصد جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، ركود 
كاري، پيدا نكردن كار با س��اعت بيش تر و…( كمتر از 44 ساعت در 
هفته كار ك��رده و آماده براي انجام كار اضاف��ي بوده اند، اين در حالي 
است كه 35/5 درصد از شاغلين 10ساله و بيشتر، 49 ساعت و بيشتر 

در هفته كار كرده اند.

رئيس  سنديكاي 

مهران ابراهیمیان 
صنــــايــع    گزارش  2

آسانسور و پله 
برقي ايران به رغم ادعـاي توليد 9۰ درصدي 
قطعات آسانسور در داخل در اقدامي مشابه 
با صنعت خودرو سـازي ضمن اعام افزايش 
۲۵۰ درصـدي قيمـت آسانسـورها بـاز هم 
خواسـتار حمايـت و يارانـه از دولت شـد! 
به گزارش »جوان« فريد كوروس با بيان اينكه 
در يك س��ال گذش��ته متوس��ط قيمت انواع 
آسانس��ور در كشور به دليل مش��كالت ارزي و 
افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش 250 درصدي 
را تجرب��ه كرده اس��ت، گفت: اس��تانداردهاي 
سازمان ملي اس��تاندارد ايران در ساير كشورها 

قابل پذيرش نيست. 
 اين در حالي است كه وي در نشست خبري خود 
ادعا كرده به طور متوس��ط 90 درصد تجهيزات 
و قطعات آسانسورهاي كش��ور در داخل توليد 
مي شود و معلوم نيست چرا بايد قيمت توليدات 

داخلي همتراز با ارز خارجي افزايش يابد ! 
وي همچنين مدعي ش��ده تحريم توليد برخي 
قطع��ات را كه تا پي��ش از اي��ن در داخل توليد 
نمي ش��دند اقتص��ادي كرد، اما س��بب افزايش 
خواب س��رمايه و قيمت تمام ش��ده محصوالت 

نهايي، همچنين كن��دي روند انتقال فناوري ها 
به داخل شد. 

به رغم ادعاي توليد 90درصد قطعات آسانسور 
در داخل در عين ح��ال معلوم نيس��ت كه چرا 
قيمت هاي تمام شده همچنان 30 درصد باالتر 
از محصوالت مش��ابه تركيه اي است كه رئيس 
هيئت مديره س��نديكاي صنايع آسانسور و پله 

برقي ايران، جب��ران آن را با حمايت هاي دولتي 
امكانپذير دانسته است؟!

وي اضافه كرده است: دولت مي تواند در شرايط 
كنوني، ب��ا اعم��ال برخي سياس��ت ها از جمله 
معافيت ه��اي ماليات��ي و كاه��ش هزينه بيمه 
تأمي��ن اجتماعي، واگ��ذاري بررس��ي اهليت 
توليدكنن��دگان واقعي اين صنف به تش��كل ها 

و تقبل اعمال اس��تانداردهاي بين المللي براي 
حضور در بازارهاي منطقه، به ياري اين صنعت 

بشتابد. 
رئيس اتحاديه كش��ور آسانس��ور، پل��ه برقي و 
خدمات وابسته نيز در اين نشست با هماني سازي 
اش��تغال 50 ه��زار نف��ري در اي��ن صنع��ت با 
خودرو س��ازي مبني بر اينكه صنعت آسانس��ور 
يك چهارم صنعت خو درو ش��اغل دارد، مدعي 
شده اس��ت كه اكنون فقط با 30 درصد ظرفيت 
خود فعاليت مي كند و ظرفيت خالي توليد ساالنه 

50 هزار دستگاه در آن وجود دارد. 
رئيس اتحاديه كشوري آسانس��ور خواستار آن 
ش��ده كه دولت به جاي مش��وق هاي صادراتي، 
هزينه ش��ركت در نمايش��گاه هاي منطقه اي را 
متقبل ش��ود، همچنين با پرداخت هزينه هاي 
استانداردس��ازي بين المللي قطع��ات به ياري 

فعاالن اين صنعت بشتابد. 
وي البته مانند خودرو سازان مدعي شده است: 
افزاي��ش قيمت ه��اي بي روي��ه ن��ه توس��ط 
توليدكنن��دگان واقعي، بلكه توس��ط دالالن و 
واسطه هايي كه اجناس و مواد اوليه را خريداري، 
دپو و با قيمت هاي باالت��ر مي فروختند، اعمال 
شد و در اين زمينه با هماهنگي دادستاني در دو 

مرحله به متخلفان اخطار داده شد.

آسانسور ۲۵۰ درصد گران شد

تقليدآسانسوريهاازخودروسازهابرايزيادهخواهي!

بهناز  قاسمی
   گزارش  یک

عضويتهمزمانمديرانخودروسازي
درسايرشركتهادهنكجيبهمردماست

سخنگـوي كميسيون اصـل 9۰ مجلـس شوراي اسـامـي 
گفت: حضور همـزمان مـديران شركت هـاي خـودروسـازي 
دهـن كجـي  شـركـت هـا  سـاير  هيئـت مـديـره  در 
به مـردم اسـت؛ چـراكه ايـن افـراد در مسـئـوليت هـاي 
قبـلـي و فعلــي خـود مـوفـق نبــوده و نيسـتند. 
بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از حضور هاشم يكه زارع مديرعامل 
ايران خودرو در هيئت مديره بانك پارسيان و جواد سليماني، مديرعامل 
س��ايپا در هيئت مديره ش��ركت پتروش��يمي اميركبير گفت: حضور 
همزمان مديران خودروسازي در اين ش��ركت ها اين سؤال را به ذهن 
متبادر مي كند كه آيا اين افراد در مس��ئوليت هاي قبلي خود عملكرد 
و كارنامه خوبي داشتند كه مجدداً در ساير ارگان ها و سازمان ها به كار 

گرفته شدند. 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي افزود: تعهدات معوق 
خودروس��ازان، خدمات پس از فروش بي كيفيت و عدم رضايتمندي 
مشتريان باعث ارتقای مديران عامل خودروسازي هاي ايران خودرو و 

سايپا در هيئت مديره برخي نهادها شده است!
وي با بيان اينكه قحط الرجال در كش��ور نداريم، اظه��ار كرد: حضور 
همزمان مديران ش��ركت هاي خودروس��ازي در هيئت مديره برخي 
شركت ها دهن كجي به مردم است؛ چراكه اين افراد در مسئوليت هاي 
قبلي خود موفق نبوده و نيستند، مردم از عملكرد آنها رضايت ندارند. 
در پي اين نارضايتي ها تجمعات بسياري مقابل وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و شركت هاي خودروسازي ايجاد شد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينك��ه اين گونه انتخاب ها 
نشان مي دهد شايسته س��االري در كش��ور وجود ندارد، خاطرنشان 
كرد: دليل عدم موفقيت در بس��ياري از عرصه ها ناش��ي از انتخابات 
بدون ضابطه و با رابطه است اين اقدامات باعث نارضايتي بيشتر مردم، 
گس��ترش نااميدي و صدمه به زيرمجموعه ها و نخبه كشي مي شود. 
بازي ندادن جوان��ان در سيس��تم مديريتي و عدم شايسته س��االري 
منتج به وضعيت كنوني خودروس��ازي شده و مصداق بارز بي حرمتي 

به مردم است. 
........................................................................................................................

ميزانمالياتبرحقوقابالغشد
بـر اسـاس بخشـنامه جديـد سـازمان امـور مالياتـي، 
قانـون  اسـاس  بـر  حقـوق  مالياتـي  معافيـت  سـقف 
ماليات هـاي مسـتقيم سـاالنه ۳۳ ميليـون تومـان اسـت. 
محمدقاسم پناهي - رئيس كل امور مالياتي كشور - با ابالغ بخشنامه اي 
ميزان معافيت س��االنه حقوق و همچنين نرخ ماليات بر درآمد حقوق 

سال 1398 را اعالم كرد. 
بر اس��اس اين بخش��نامه نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و 
غير دولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق الع��اده و كارانه مازاد بر معافيت 
مذكور تا 1/5 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد 
1/5 برابر تا 2/5 برابر آن مش��مول ماليات ساالنه 15 درصد و نسبت به 
مازاد 2/5 برابر تا 4 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 20 درصد و نسبت به 
مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول ماليات 25 درصد و نسبت به مازاد 

شش برابر 35 درصد است. 
گفتني است ماليات ها حقوق هيئت هاي علمي و بازنشستگان هيئت 

علمي و كارانه آنها مستثني و 10 درصد تعيين شده است.

سـرانه مالكيـت خودرو 
در كشـور پايين اسـت، 
 اما شـدت مصرف انرژي 
بسيار باالست، به طوري 
كه تعداد خودرو در ايران 
به ازاي هر هزار نفر، ۲4۰ 
دستگاه خودرو مي باشد 
كه اين عدد براي كشـور 
بـراي  ۸۳۳ و  امريـكا 
ايتاليـا 69۵، ژاپـن ۵9۱ 
و آلمـان ۵۸9 مي باشـد


