
با گذشت سه ماه از آغاز سال رونق توليد، هنوز 
اتف�اق چندانی در دول�ت و مجل�س نيفتاده كه 
بشود به عنوان اولين اقدام دو قوه مقننه و مجريه 
از آن نام برد. قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران 
مي گويد: هنوز هي�چ اتفاق خاصي در راس�تاي 
رونق، بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در توليد 
و صنعت نيفتاده است. نمايندگان مجلس به دنبال 
طرحي براي »رونق توليد« هستند، در حالي كه به 
ارائه ط�رح و مصوبه جدي�د ني�ازي نداريم. اگر 
قوانين قبلي پيگيري ش�ود، مؤثرتر خواهد بود. 
در آستانه گراميداشت روز صنعت و معدن، آماري 
از س��وي مركز آمار ايران منتشر ش��د كه از رشد 
منفي صنعت در سال گذشته حكايت دارد. فعاالن 
عرص��ه توليد از ت��داوم ركود در تولي��د و صنعت 
خبر مي دهند و معتقدند كه در س��ال رونق توليد 
دولت و مجلس اقدام مهم و اساس��ي در راستاي 
حمايت از اين بخش ها انج��ام نداده اند. برخي از 
منتقدان تغيير م��داوم وزراي صنعت و تجارت را 
دليل اين نابساماني در صنعت و توليد مي دانند و 
معتقدند: بيشترين رشد منفي در سه ماهه پاياني 
س��ال گذش��ته اتفاق افتاده و البي وزير صنعت با 
مجلس براي تفكي��ك وزارت بازرگاني از صنعت 
در رأس پيگيري ه��اي رحماني قرار داش��ته و از 
امور مربوط به صنعت و توليد غافل ش��ده اس��ت. 
مجلس نيز به وظايف نظارتي خود به خوبي عمل 
نكرده، به طوري كه نه تنها گزارشي از بهبود فضاي 
كسب وكار در سال هاي گذشته ارائه نشده، بلكه در 
سال رونق توليد نيز اقداماتي صورت نگرفته است. 

براساس اعالم رئيس كميس��يون ويژه حمايت از 
توليد مجلس ش��وراي اس��المي قرار بود گزارش 
رونق توليد مجلس خردادماه اعالم شود و سپس در 
اختيار دستگاه ها براي تحقق شعار سال قرار گيرد 
كه تعلل برخي كميسيون ها باعث تأخير در ارائه 
اين گزارش شده است.  اوايل ارديبهشت ماه امسال 
حميدرضا فوالدگر، رئيس كميسيون ويژه حمايت از 
توليد مجلس شوراي اسالمي از رونمايي راهكارهاي 
پياده سازي رونق توليد توسط مجلس در خردادماه 
امسال خبر داده بود، اما با ورود به خردادماه صحبت 
از چكش كاري و اعمال نظر س��اير كميسيون هاي 

مجلس هم براي گزارش رون��ق توليد به ميان آمد. 
پيگيري ها حاكي از آنس��ت كه هنوز گزارشي ارائه 
نشده و با توجه به نوبت گزارشات در هيئت رئيسه 
مجلس به نظر مي رسد اين گزارش شايد در ماه آينده 

در صحن قرائت شود. 
   ش�رايط توليد مدام در حال تغيير و تحول 

است 
قائم مقام خانه صنع��ت و معدن اي��ران از تغييرات 
پارامتر هاي توليد در ماه هاي گذشته خبر مي دهد 
و در گفت و گو با »جوان« مي گويد: با توجه به شعار 
امس��ال؛ هنوز اتفاق خاصي در راستاي رونق توليد 

نيفتاده است. ش��رايط توليد مدام در حال تغيير و 
تحول است و امكان برنامه ريزي را از توليد كنندگان 
گرفته است. آرمان خالقي مي افزايد: تنها تالشمان 
اين است كه چطور مي شود به ش��رايط فعلي غلبه 
كرده و اثرات منفي آن را به حداقل برسانيم. وي از 
فعال تر شدن ستاد هاي تس��هيل در كشور و مرجع 
قرار گرفتن اين س��تادها خبر داده و مي افزايد: قرار 
است آيين نامه مربوط به مرجع شدن اين ستادها در 
وزارت صنعت تنظيم و تقديم هيئت وزيران شود و در 
صورت تصويب نهايي مصوبات اين ستادها از سوي 
ساير دس��تگا ه ها، مانند سيس��تم بانكي الزم االجرا 
خواهد شد. وي تأكيد مي كند: فعاالن عرصه توليد 
توقع دارند كه اقدامات تس��هيل كننده به س��رعت 
تصويب و ابالغ شود؛ نه اينكه بعد از چند ماه همچنان 

در انتظار تصويب مصوبه و طرح بمانيم. 
وي به طرح رون��ق توليد مجلس اش��اره می كند و 
مي گويد: قوانين و مصوبات به اندازه كافي در راستاي 
حمايت از بخش توليد داريم و ديگر نيازي به مصوبه 
و طرح جديد نيس��ت. اگر نماين��دگان مجلس به 
جاي طرح ها و مصوبات جديد؛ ب��ر اجراي قوانين و 
طرح هاي گذشته نظارت داشتند، گره بخش توليد 

و صنعت باز مي شد. 
خالقي به گ��زارش مركز آمار مبني بر رش��د منفي 
9/6 درصدي صنعت در س��ال گذش��ته مي گويد: 
اگر ستادهاي تسهيل در سال گذشته فعال تر عمل 
مي كردند و دس��تگاه هاي اجرايي مل��زم به اجرا ي 
مصوبات مي ش��دند، ش��ايد ديگر ش��اهد اين آمار 

منفي نبوديم. 

كش�ور پهناور هن�د، بزرگ تري�ن ب�ازار انرژي 
در ح�ال توس�عه دني�ا ب�وده و تقاض�اي انرژي 
اين ش�به ق�اره با رش�دي بي�ش از هر كش�ور 
ديگر دني�ا در ح�ال افزايش اس�ت؛ ب�ه همين 
دليل اس�ت كه امريكا براي ح�ذف كامل ايران 
از اين ب�ازار از همه ت�وان خود به�ره مي گيرد. 
 در دوره نخست وزيري نارندرا مودي، شاهد ايجاد 
زمينه حضور ش��ركت هاي خارجي در بازار انرژي 
هند  و توسعه زيرس��اخت هاي آن بوديم. هر چند 
با آغاز جنگ تجاري اياالت متح��ده و هند ممكن 
اس��ت در دوره دوم مس��ئوليت وي، موانعي بر سر 
حضور ش��ركت هاي امريكايي در ب��ازار جذاب اين 

كشور پديد  آيد. 
در ماه ه��اي اخي��ر، رهب��ران واش��نگتن از تمديد 
معافيت هاي تعرفه اي واردات فوالد و آلومينيوم از 
هند خودداري كرده اند. ترامپ كه خواهان افزايش 
س��هم ش��ركت هاي امريكايي در بازار بزرگ  هند 
اس��ت، معافيت هاي تجارت ترجيحي ب��ا هند را به 
حالت تعليق درآورده اس��ت. دهلي نو نيز در مقابل، 
تعرفه هايي ب��راي ورود ۲۸ كاالي امريكايي تعيين 
كرده است. اگر دامنه جنگ تجاري دو  كشور همانند 
جنگ تجاري با پكن گسترش يابد و حوزه انرژي را 
نيز در بر گيرد، ش��اهد تغيير در مهره هاي اين بازي 

صدها ميليارد دالري خواهيم بود. 
صادركنندگان ال ان جي امريكا براي حضور در بازار 
هند برنامه ريزي هاي گس��ترده اي انجام داده اند و 

ممكن اس��ت با تالش گسترده كش��ورهايي نظير 
روسيه و استراليا براي حضور در بازار گاز اين كشور 
آس��يايي، مردان تگزاس به گوشه رينگ سوق داده 
شوند.  مجموع ارزش پروژه هاي سرمايه گذاري حوزه 
انرژي هند يك تريليون دالر تخمين زده مي شود. 
اين طرح ها شامل طرح هايي نظير ساخت خطوط 
لوله انتقال فرآورده هاي نفتي، شبكه انتقال توزيع 

برق و نيروگاه هاي جديد است. 
  ابزار ديپلماسي در دستان دهلي نو

در كنار توسعه زيرساخت ها، هند در بخش سياست 
خارجي ني��ز فعال بوده و با پيوس��تن به س��ازمان 
همكاري هاي ش��انگهاي، راه را براي كاراتر كردن 
نظام تجارت بين المللي كاالهاي خود هموار كرده 
است. همچنين آنها در انديشه پيوستن به اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا هس��تند كه ش��امل كشورهاي 
روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
اس��ت.   هندي ها عالوه بر مناف��ع ژئوپلتيك، براي 
كسب درآمد بيشتر، خواهان توسعه روابط اقتصادي 
خود با دولت هاي آسياي ميانه هستند. كشور هند 
چهارمي��ن مصرف كننده بزرگ ان��رژي دنيا بوده و 
تقاضاي انرژي اين كشور به سرعت در حال افزايش 
است. بدين ترتيب، منطقه آس��ياي ميانه و درياي 
كاسپين مي تواند يك تأمين كننده پايدار انرژي براي 

اقتصاد در حال رشد هند محسوب شود. 
كريدور ش��مال- جنوب و پروژه هاي مرتبط با آن، 
راه دستيابي دهلي نو به قلب اوراسيا را هموار كرده 

و با دور زدن كامل پاكستان، به رقيبي براي كريدور 
اقتصادي چين- پاكستان تبديل خواهد شد. 

كارشناس��ان بارها به بررس��ي چالش ه��اي رقابت 
كريدور ش��مال- جنوب دولت هند و يك كمربند، 
يك راه دولت چين پرداخته اند، اما در واقع، اين دو 
مسير كاماًل مجزا از يكديگر بوده و باعث هم افزايي 
خواهد شد. با وجود اهداف متفاوت ساخت اين دو 
كريدور ارتباط��ي، آنها يكديگ��ر را تقويت نموده و 
نمي توان آنها را از هم جدا كرد.  هيلمن معتقد است: 
من كريدور ش��مال- جنوب را مكمل يك كمربند، 
يك راه چيني ها مي دانم. اين كريدورها باعث خواهد 
شد اين دو قدرت نوظهور اقتصادي در كنار همكاري 
و انسجام فعاليت ها، به هم افزايي با كشورهاي قرار 

گرفته در اين مسير دست يابند. 
وي مي افزايد: دولت هاي ايران و آذربايجان، مي توانند 
با راه اندازي اين دو پروژه كليدي، بيش از گذشته به 

شبكه هاي منطقه اي متصل شوند. 
به نظر مي رس��د انس��جام كش��ورهاي قرار گرفته 
در اوراس��يا نظير ايران، قزاقس��تان، تركمنس��تان 
و دولت هاي منطق��ه قفقاز، مي تواند ب��ه تغيير در 
مهره هاي بازي منجر شود. اين كشورها در آستانه 
انتقال از حاشيه اقتصاد جهاني به قلب آن هستند. 
همه آنها هدف مشتركي دارند و با افزايش تدريجي 
همكاري ها، كش��ورهاي قرار گرفته در اين مس��ير 
مي توانند به گذرگاه كريدورهاي شمال- جنوب و 

شرق-  غرب دنيا تبديل شوند. 

  راهي كه در پيش است
رهبران دهلي نو خواهان افزايش سهم گاز طبيعي در 
سبد انرژي مصرفي از ۷ درصد كنوني به ۱۴درصد 
هستند. اين دورنما مي تواند فرصت هاي بزرگي براي 
غول هاي امريكايي توليدكننده گاز پديد آورد. من 
معتقدم از دست دادن اين فرصت بزرگ يك نقطه 
س��ياه در كارنامه دولتمردان كنوني امريكا خواهد 
بود.  رقابت گس��ترده اي براي تصاحب اين پروژه ها 
آغاز شده است. اقتصاد هند به دليل افزايش قيمت 
نفت با مش��كالت زيادي روبه رو شده و تحريم هاي 
نفتي اياالت متحده عليه ايران، راه را براي خريد نفت 
ارزان تهران مسدود كرده است. هندي ها با پايبندي 
به تحريم هاي كاخ سفيد و اعالم توقف كامل واردات 
نفت از   پس از پايان معافيت ها، خ��ود را به يكي از 
متحدان نزديك اياالت متحده تبديل كرده اند. البته 
گفته مي شود رهبران دهلي نو با قيمت هاي باالي 
كنوني نفت تصميم گرفته اند خريد نفت از ايراني ها 
را از س��ر بگيرند. مذاكره با امريكايي ها براي ايجاد 

شرايط بهتر نيز در دستور كار آنان قرار دارد. 
  عطش زياد هندي ها براي ال ان جي

در سال هاي اخير، تقاضاي ال ان جي هند به سرعت 
در حال افزايش است. اعطاي تخفيف براي واردات 
ال ان جي در سال آينده ميالدي در دستور كار دولت 

هند قرار دارد. تعرفه كنوني ۲/5 درصد است. 
ال ان ج��ي را باي��د جايگزين پاك تري ب��راي زغال 
سنگ  مصرفي در نيروگاه ها دانست. به همين دليل، 
تقاضا براي اين سوخت در سال هاي فرارو افزايشي 
پرش��تاب خواهد يافت.  پيش بيني مي شود با ورود 
محموله ه��اي ال ان ج��ي بازيگران جدي��د به ويژه 
اس��تراليايي ها و  امريكايي ها، بازار ال ان جي با ركود 
موقتي و افزايش رقابت روبه رو شود.  بي ترديد، دولت 
ترامپ با آغاز يك جنگ  تج��اري جديد با دهلي نو، 
دس��ت به قمار بزرگي خواهد زد. ه��ر چند كاهش 
نرخ رشد اقتصادي هندي ها در سايه اين جنگ، از 
هم اكنون قابل پيش بيني است.  افزايش دامنه اين 
جنگ  احتمالي بر آينده بازار شركت هاي امريكايي 
فعال در صنعت انرژي تأثيرات گس��ترده اي خواهد 
داشت. به هر حال، ممكن است دهلي نو براي اجراي 
اين طرح ها به سوي رايزني با ساير كشورها حركت 
كن��د.  توليدكنندگان ال ان جي در قطر، روس��يه و 
استراليا، برندگان اصلي اين سناريو  خواهند بود. آنها 
محصولي ارزان تر نيز در مقايس��ه با رقباي تگزاسي 
خود دارند. از س��وي ديگر امريكايي ه��ا با تهديد و 
تحريم رقباي خود مث��ل ايران و روس��يه در صدد 
كاهش نقش آنها در بازار هند جهت نفوذ بيشتر خود 

در بازار هند هستند. 
در مجموع، مذاك��ره رهبران واش��نگتن و دهلي نو 
مي توان��د نتاي��ج اثربخش تري ب��ه ويژه ب��ا ايجاد 
مشاركت هاي بزرگ و دستيابي به رابطه برد-  برد، 
به دنبال داشته باشد، اما با ورود دونالد ترامپ به كاخ 
س��فيد، پيش بيني راهبردهاي آينده كاخ س��فيد، 

دشوارتر از هميشه شده است.
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جدال بر سر تصاحب بازار يك تريليون دالري انرژی هند
امريكايي ها براي تصاحب بازار انرژي هند با رقيبان خود مي جنگند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

اتفاق خاصی برای رونق تولید نیفتاده است

هشدار توانیر نسبت به ورود به محدوده قرمز مصرف برق
شركت مادرتخصصي توانير با هشدار نسبت 
به ورود به مح�دوده قرمز مص�رف برق اعالم 
كرد: در چنين ش�رايطي براي تأمي�ن پايدار 
برق هم�ه هموطن�ان گرام�ي، به خصوص در 
استان هاي گرمسير كش�ور، بيش از هر زمان 
ديگر ب�ه مديريت مص�رف ب�رق نيازمنديم. 
به گزارش تس��نيم، به دنبال افزايش بي س��ابقه 

مصرف برق كشور و  رسيدن پيك مصرف به مرز 
56 هزار مگاوات كه ديروز 3 تيرماه رخ داد، شركت 
توانير اطالعيه اي را خطاب به مردم و مشتركان 
برق در سراسر كشور صادر كرد. متن اين اطالعيه 

بدين شرح است:
با توجه ب��ه افزايش دما و پاي��داري هواي گرم تا 
آخر هفته به ويژه ام��روز و فردا )۴ و 5 تيرماه( در 

همه بخش هاي كشور، ش��اهد افزايش مصرف 
برق در كشور هس��تيم، به نحوي كه پيش بيني 
مي ش��ود طي روز ج��اري و فردا، مص��رف برق 
از مرز 56 ه��زار مگاوات عب��ور نمايد، در چنين 
شرايطي براي تأمين پايدار برق همه هموطنان 
گرامي، به خصوص در استان هاي گرمسير كشور، 
بيش از هر زمان ديگر ب��ه مديريت مصرف برق 

نيازمنديم. 
بدين وس��يله از عم��وم هموطنان و مش��تركين 
گرامي در تمامي بخش ها تقاضا دارد تا با كاهش و 
مديريت مصرف برق به ويژه در ساعت هاي اوج بار 
)۱۲ الي ۱6 و ۲0 الي ۲3( كاركنان صنعت برق را 
در ارائه هرچه بيشتر خدمات و تأمين برق پايدار 

ياري نمايند. 

قائم مقام خانه صنعت و معدن در گفت وگو با »جوان«: مجلس به جای تصويب طرح جديد برای رونق توليد بر اجرای طرح های گذشته نظارت كند

نیرو

 ممنوع بودن کشت برنج در استان ها
 به مدت 3 سال لغو شد

 محدودي�ت كش�ت برنج به مدت س�ه س�ال در كارگروه س�ازگاري 
ب�ا كم آب�ي تصويب ش�د و بع�د از اي�ن مدت كش�ت اي�ن محصول 
ب�ه غي�ر از دو اس�تان گي�الن و مازن�دران ممن�وع خواه�د ب�ود. 
به گزارش تسنيم، علي مراد اكبري معاون وزير جهاد كشاورزي در حاشيه 
كنفرانس س��ازگاري با كم آب��ي در جمع خبرنگاران  ضم��ن بيان مطلب 
فوق اظهار كرد: بحث ممنوعيت كش��ت برنج به غير از استان هاي گيالن 
و مازندران در كارگروه مقابله با كم آبي مورد بررس��ي قرار گرفت و بعد از 
تصويب به استان هاي مختلف كشور ابالغ شد.  وي افزود: اعضاي اصلي اين 
كارگروه شامل معاون سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان محيط زيست، 
وزير نيرو، وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان هواشناسي كشور است و 
تصميمات كالن در حوزه مصرف آب در بخش هاي مختلف كش��اورزي، 

صنعتي و شرب در اين كارگروه گرفته مي شود. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در امور آب و خاك در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه سال 9۸ پربارش ترين سال در نيم قرن اخير بوده است، چرا با اين 
وجود محدوديت و ممنوعيت هايي براي كشاورزان اعمال مي كنيم، گفت: 
كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خش��ك قرار دارد و رفتاري كه با آن 
بايد صورت گيرد بر اساس همين منطقه است و يك بار ترسالي به معني 
آن نيست كه ما ديگر در ترس��الي قرار داريم و ممكن است در سال آينده 
دوباره در خشكسالي قرار بگيريم و بر اساس آمارهاي كوتاه مدت نمي شود 

برنامه ريزي انجام داد. 
اكبري تصريح كرد: افزايش دما و كم بارش بودن و تغيير در اقليم مواردي 
است كه همواره بايد مورد توجه ما قرار بگيرد از طرفي بايد توجه داشت كه 

اين موضوع مصوبه دولت است و ما بايد به آن پايبند باشيم. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس اين تصميم كارگروه در س��ه س��ال آينده ما 
محدوديت كش��ت برنج خواهيم داش��ت نه ممنوعي��ت آن.  معاون وزير 
جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه تفاوت محدوديت 
با ممنوعيت كشت برنج چيست؟ گفت: محدوديت كشت برنج يعني آنكه 
در صورتي كه كش��اورزان به غير از دو اس��تان گيالن و مازندران اقدام به 
كش��ت برنج كردند ما با آنها برخوردي نمي كنيم، اما ديگر حمايت هايي 
مانند اختصاص ماشين آالت كشاورزي، اختصاص آب به قيمت كشاورزي، 
اختصاص وام هاي كش��اورزي ص��ورت نمي گيرد.  اكبري اف��زود: وزارت 
جهادكشاورزي همچنين مكلف شده تا كش��ت هاي جايگزين برنج را در 
استان هاي مختلف ارائه دهد، كما اينكه در استان هاي هرمزگان و بوشهر 
برنامه هاي سازگاري با كم آبي تهيه و اجرا شده است و اكنون آب كشاورزي 
را در اين مناطق به صورت حجمي تحويل مي دهيم.  وي گفت: بهينه كردن 
مصرف آب در بخش صنعت نيز در كارگروه سازگاري با كم آبي مطرح شد 
و در اين بخش نيز موضوع مصرف بهينه آب مورد توجه قرار گرفته است. 
معاون وزير جهادكش��اورزي با بيان اينكه تطبيق پذيري يعني استراتژي 
زنده ماندن با شرايط موجود اظهار داشت: الگوي كشت نيز در حال تدوين 
است، اما چيزي نيس��ت كه يك ش��به بيايد و وحي مطلق باشد.  اكبري 
گفت: ما نمي توانيم تصوير دقيقي از الگوي كشت ارائه دهيم و آن را وحي 
مطلق مي دانيم، زيرا ممكن است در پنج سال آينده براساس تغيير شرايط 
تصميمات ما نيز تغيير كند.  وي افزود: از طرفي نيز بايد توجه داش��ت در 
رعايت الگوي كشت، كشاورز در ابتدا تابعي از مسائل اقتصادي است. الگوي 

كشت در بخش كشاورزي از اواخر امسال يا سال آينده اجرا مي شود. 

اهداف اشتغالزايي روستايي محقق نشد
 براساس گزارش ها   هدف اصلي ايجاد شغل در مناطق روستايي و 

عشايري محقق نشد. 
به گزارش تسنيم، غالمرضا كاتب رئيس فراكسيون توليد و اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري مجلس در حاشيه جلسه فراكسيون توليد 
و اشتغال مجلس با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: از مجموع 
۱3 هزار 300 ميليارد تومان اعتبار براي مناطق روس��تايي و عشايري، 9 
هزار و ۷00 ميليارد تومان هنوز پرداخت نش��ده است كه به طور طبيعي 
به هدف اشتغال روستايي در مرحله نخس��ت نرسيديم.  وي افزود: بيش از 
300 هزار شغل در مناطق روستايي و عش��ايري ايجاد شده، اما براي سال 
9۸ كه موضوع تبصره ۱۸ است با وجود اينكه سه ماه از سال گذشته هنوز 
ايجاد شغل آغاز نشده است.  رئيس فراكسيون توليد و اشتغال پايدار مناطق 
روستايي و عشايري مجلس گفت: امروز جلسه فراكسيون توليد و اشتغال 
مجلس حول س��ه محور شكل گرفت كه يكي بررس��ي عملكرد و ارزيابي 
برداشت ۱/5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي كه دو سال است در قالب 
اشتغال روستايي و عشايري برداشته شده است.  وي افزود: دوم بحث يك 
ميليارد دالري كه در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 9۸ براي اشتغال 
پايدار از صندوق توس��عه ملي برداش��ته ش��ده كه بايد 9۸0 هزار فرصت 
شغلي ايجاد شود.  كاتب گفت: به علت اينكه مبلغ ۱/5 ميليارد دالر اوليه 
به صورت قرض الحسنه است و بايد برگشت داده شود، در پي آن هستيم 
كه طرح جديدي را طراحي كنيم تا توليدكنندگان و كشاورزان درخصوص 
منابع بانكي در محدوديت نباشند.  وي به دغدغه اعضاي فراكسيون توليد 
و اشتغال مجلس اشاره كرد و افزود: نخستين نكته اي كه اعضا به سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داش��ته اند اين بود كه 
با وجود اينكه از مرحله اول 300 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي باقي 
مانده و از ۱3 هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار الزم براي ايجاد اشتغال، 9 

هزار و ۷00 ميليارد تومان تا كنون پرداخت نشده است. 
كاتب تصريح كرد: بايد س��ازو كاري را تهيه كنيم كه چه��ار بانك عامل و 
دستگاه هاي اجرايي كه متولي پرداخت هستند، بعد از دو سال به سرعت 

تسهيالت مورد نياز را به متقاضيان و طرح هاي آنان پرداخت كنند. 
  ناهماهنگی بين وزارت تعاون و بانک ها

وي با بيان اينكه اعضاي فراكسيون به ش��دت از ناهماهنگي ميان وزارت 
تعاون و بانك ها ب��راي پرداخت ۱/5 ميليارد دالر از صندوق توس��عه ملي 
انتقاد داشتند گفت: به همين علت طرح ها باقي مانده و مردم نمي توانند 
از تس��هيالت و اجراي طرح هاي خود براي توليد و ايجاد اشتغال استفاده 
كنند.  كاتب در خصوص اجراي تبصره ۱۸ افزود: همه نمايندگان مجلس 
از استان هاي مختلف اين گاليه را مطرح كردند كه با وجود اينكه براساس 
اين تبصره بايد يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي براي ايجاد توليد 
اشتغال پرداخته شود، هيچ يك از استان هاي كشور براي عملياتي كردن 

اين موضوع نه اطالعات كامل دارند و نه آن را اجرايي كرده اند. 
وي اضافه كرد: بانك ها نيز اذعان مي كنند كه اين موضوع هنوز به آنان ابالغ 
نشده اس��ت و اين ناهماهنگي ميان بانك ها و دستگاه هاي اجرايي يكي از 
چالش هاي اجرايي جدي است كه اعضاي فراكسيون تذكر داده اند.  كاتب 
گفت: به همين علت مصوب شد كه در ۲۴ تير جلسه بعدي را براي اجرايي 
شدن كامل برداشت يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي با حضور تمام 
بانك هاي مسئول در اين بخش و صندوق توسعه ملي داشته باشيم كه چرا 
بانك ها در استان ها طرح دوم ايجاد اشتغال را اجرا نمي كنند.  وي افزود: در 
جلسه بعد دو موضوع يكي اجرا نشدن رونق توليد و برداشت يك ميليارد 
دالر از صندوق توس��عه ملي و دوم اجرا نش��دن قانون بخش��ودگي سود 
جريمه وام هاي زير ۱00 ميليون تومان از س��وي برخي بانك ها با حضور 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه و بانك هاي عامل بررس��ي خواهد شد تا 

توليد كنندگان و كشاورزان بتوانند از حق خود بهره مند شوند. 
كاتب گفت: طرح اشتغال روستايي باعث شده در مدت دو سال گذشته رونق 
بسيار خوبي در روستا ها شكل گيرد و اميد به روستا ها تزيق شود و مهاجرت 

معكوس شده است كه اين يك حركت بسيار اميد بخش است. 
وی افزود: به همين علت پيش نويس طرح سوم نيز آماده شده كه از منابع 
برگش��تي ۱/5 ميليارد دالر كه به صورت قرضي در اختي��ار بانك ها قرار 
گرفته، از آن منابع در قالب تسهيالت قرض الحسنه و با مشاركت نهاد هاي 
حاكميتي درون نظام از جمله بنياد مس��تضعفان و ستاد اجرايي حضرت 

امام پرداخت شود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

بهنازقاسمی
گزارش2


