
بررسي جديد نشان داد انرژي خورشيدي در صدها شهر چيني اكنون ارزان تر از 
برقي است كه توسط شبكه نيروي ملي تامين مي شود و حتي در ۷۵ شهر مي تواند 

با برق توليدشده با استفاده از زغال سنگ، رقابت كند. 
به گزارش ايسنا، بررسي ژورنال »نيچر انرژي« نشان داد حدود ۳۴۴ شهر چيني 
سيستم هاي خورشيدي دارند كه بدون اســتفاده از يارانه هاي دولتي، انرژي با 
قيمت كمتر از شبكه نيروي ملي توليد مي كنند. اين امر مي تواند سرمايه گذاري 

بيشتر در انرژي تجديدپذير را تشويق كند. چين در توسعه پروژه هاي خورشيدي 
پيشرفت عظيمي داشته و متعهد شده است از سال 2۰۱۷ تا 2۰2۰ به ميزان 2.۵ 
تريليون يوان )۳۶۷ ميليارد دالر( در توليد نيروي تجديدپذير شامل خورشيدي، 
باي، هيدرو و هسته اي، سرمايه گذاري كند. طبق اين تحقيقات كه توسط جين يو 
يوان از موسسه سلطنتي فناوري سوئد انجام شده است، انرژي خورشيدي مي تواند 
در 22 درصد از اين شهرها با قيمت برقي كه با استفاده از زغال سنگ توليد شده 

اســت، رقابت كند. چين مدت ها براي تامين نيازهاي انرژي خود به زغال سنگ 
متكي بوده؛ اما در سال هاي اخير به ويژه در مناطق آلوده، معادن را تعطيل كرده 
و ساخت نيروگاه هاي زغال سوز جديد را محدود كرده است. با اين حال براي ۵۹ 
درصد از مصرف برق كشور همچنان به اين نيروگاه ها متكي است. محققان اظهار 
كردند كه اين قيمت هاي ارزان تر ممكن است به كارگيري قابل توجه سيستم هاي 
خورشيدي صنعتي و تجاري را در آينده نزديك در چين تشويق كند. اين كشور به 

مدد توليد گسترده، باعث كاهش قيمت تجهيزات خورشيدي در سرتاسر جهان 
شده است. براساس گزارش شبكه سي ان ان بيزنس، با اين حال نگراني هايي نسبت 
به سبز بودن صنعت انرژي خورشيدي ايجاد شده است. اگرچه اين صنعت انرژي 
با آاليندگي كمتري توليد مي كند؛ اما ميزان رو به رشد زباله پنل مايه نگراني شده 
اســت. آژانس بين المللي انرژي تجديدپذير در سال 2۰۱۶ برآورد كرد كه چين 

به تنهايي 2۰ ميليون تن زباله پنل خورشيدي تا سال 2۰۵۰ توليد خواهد كرد. 

در رزمايش قطع برق و ارزيابي آماده بــه كاري مولد هاي اضطراري در برخي مراكز خاص 
پايتخت با محوريت سازمان پدافند غيرعامل كشور و استانداري تهران به صورت همزمان 
برق ۱۰ مركز حياتي از ۶۳۱ مركز حياتي در اســتان تهران قطع شــد. اين مراكز شامل 
بيمارستان ميالد، فرمانداري، استانداري، سامانه ترافيك مترو، تصفيه خانه شماره ۳ و ۴ 
تهرانپارس، سامانه ترافيك و عبور و مرور راهور، ديسپاچينگ توزيع تهران بزرگ، پاساژ 
مخابرات، سازمان پدافند غيرعامل كشور و فرودگاه مي شود. حسين صبوري، مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اين مراسم با بيان اينكه اين شركت مسئوليت 
تامين برق پايتخت با ۴.۵ ميليون مشترك را دارد، گفت: شــبكه برق تهران شامل ۳2 
هزار كيلومتر شبكه، ۱۸ هزار دستگاه پست برق شده كه توسط شش هزار نفر به صورت 

شبانه روزي مديريت مي شود. وي با تاكيد بر اينكه نگهداري از اين حجم از شبكه با روش هاي 
قديمي امكان پذير نيست، اظهار كرد: ما با استفاده از فناوري هاي جديد دنيا در حال توسعه 
شبكه برق تهران هستيم به طور كلي پنج مركز كنترل مسئوليت نظارت بر شبكه برق تهران 
كه ۱۰ درصد برق كشور را شامل مي شود، بر عهده دارند. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه هوشمندسازي شبكه يكي از رويكرد هاي اين شركت است، 
اظهار كرد: سه هزار نقطه از اين شبكه مجهز به اتوماسيون است. براي پايداري شبكه نيز 
شبكه فشار ضعيف هوايي با شبكه فشار قوي كابل خودنگهدار جايگزين مي شود. تاكنون 
از شش هزار كيلومتر شبكه فشار ضعيف تنها ۸۰۰ كيلومتر باقي مانده كه به شبكه فشار 

قوي تبديل شود. 

وجود ۶۳۱ مركز حياتي در تهران
وي در ادامه با بيان اينكه ۶۳۱ مركز حياتي در تهران وجود دارد، گفت: اين مراكز ۳۸ درصد 

فيدر ها را به خود اختصاص مي دهند. 
صبوري در ادامه با اشاره به پيك مصرف در اســتان تهران بيان كرد: پيش بيني مي شد 
امسال پيك مصرف در تهران پنج هزار مگاوات باشــد، زيرا هر سال ۱۰۰ هزار مشترك 
جديد اضافه مي شــود، از ســوي ديگر امســال دماي تهران ۱.۵  درجه نسبت به سال 
 قبل افزايش داشــت، با اين حال شــاهد افزايش كمتر از 2 درصدي پيك تهران نسبت

 به سال گذشته بوديم. 
در ادامه مراســم انوشيروان محســني بندپي، اســتاندار تهران با تاكيد بر اينكه امسال 

شــاهد تامين قابل اطمينــان برق در شــهر تهران بوديــم، گفت: با اينكــه در ابتداي 
ســال با بارش هاي الهي مواجه شــديم؛ اما در اواخــر خردادماه، تيرمــاه و مردادماه با 
 افزايــش دما هــم مواجــه شــديم. با ايــن وجود حتــي شــاهد قطعي بــرق نقاط

 پراكنده در تهران نبوديم. 
وي بــا تاكيد بر اينكــه بايد خــود را مجهز بــه پدافنــد غيرعامل كنيــم، گفت: اين 
هدف رصد مي شــود. از آن جايــي كه برق يكي از زيرســاخت هاي اصلي كشــور بوده 
و با قطعي آن چرخه اقتصــاد و آرامش خانوار ها متوقف مي شــود، ابتــكار طرح هايي 
 مانند پدافند غيرعامــل و هدايت دســتگاه ها و مراكز حســاس به اين ســو مي تواند

 آمادگي را بيشتر كند. 

ارزش بيت كوين تنها در طول يــك هفته اخير ۱۵ درصد 
ريزش كرد. به گزارش ايســنا به نقل از بلومبرگ، ارزهاي 
مجازي در هفته اي كه گذشت عملكردي بسيار بد را به ثبت 
رساندند؛ به گونه اي كه شاخص ارزهاي مجازي بلومبرگ 
۱2 درصد ريزش كرد كه يكي از بدترين عملكردهاي امسال 
آنها بود. همچنين ارزش بيت كوين در يك هفته ۱۵ درصد 
ريزش كرد كه از نوامبر سال گذشته تاكنون مشاهده نشده 
بود. مت مالي، استراتژيست بازار در موسسه »ميلر پالس« 
گفت: روند صعودي ماه گذشته ارزهاي ديجيتالي پس از 
آن شدت گرفت كه برخي از معامله گران تصور كردند اين 

ارزها به زودي جزو دارايي هاي امن خواهند بود. با اين حال 
اظهارات مقامات مالي و بانكي مختلف در سراســر جهان 
نشان داد كه هنوز براي رسيدن به اين نقطه راه زيادي در 
پيش اســت و انگيزه معامله گران در نتيجه اين اظهارات 
تا حد زيــادي از بين رفت. در حال حاضــر ۳.۱۵ ميليون 
بيت كوين استخراج شده كه ۸۵ درصد ظرفيت آن است. 
متس گرينسپن، تحليلگر ارشد بازار در موسسه »اي تورو« 
گفت: با توجه به اينكه قيمت ارزهاي ديجيتالي برحسب 
شــرايط اقتصادي و رويكرد مقامات جهاني نسبت به آنها 
تعيين مي شود بايد منتظر واكنش ادامه دار معامالت اين 

ارزها نســبت به كاهش نرخ بهره در سراسر جهان باشيم.  
بيت كوين در روز ششم اوت )پانزدهم مرداد( به كانال ۱2 
هزار و ۳۰۰ دالري رسيده بود در پايان معامالت هفتگي با 
۱.۹۸ درصد كاهش نسبت به روز كاری قبل خود به ازاي 
۱۰ هزار و ۱۴۳.۸۱ دالر مبادله شــد. روند نزولي قيمت ها 
در بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم ديگر نيز ادامه داشت؛ تا 
جايي كه اتريوم با ۰.۴2 درصد كاهــش به ۱۸۴.۱۸ دالر، 
بيت كوين كش با ريزش ۱.۵۳ درصدي به ازاي ۳۰۴.۶۹ 
دالر، اليت كوين با ريزش 2.۵۹ درصدي به ازاي ۷2.۵2 دالر 
و مونرو با ريزش ۰.۸ درصدي به ازاي ۸2.۱ دالر معامله شد. 

دو مقام مســئول در حوزه علم و فناوری بر اهميت ورود و 
حمايت از شركت های دانش بنيان در حوزه هوش مصنوعی 
تأكيد كرده و از برنامــه جدی حمايتی بــرای اين حوزه 

تكنولوژی خبر دادند.
به گزارش مهر، هوش مصنوعی محل تالقی بســياری از 
علوم و فنون است كه كاربردهای گوناگون و فراوانی در علوم 
رايانه، علوم مهندسی، علوم زيست شناسی و پزشكی، علوم 
اجتماعی و بسياری از علوم ديگر دارد.بنابر اهميت حوزه 
هوش مصنوعی و تأثيرگذاری آن بــر زندگی آينده، ورود 
استارت آپ ها و شــركت های دانش بنيان ايرانی به حوزه 
هوش مصنوعی اهميت بااليی دارد و 2 نهاد معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری و صندوق نوآوری و شكوفايی 
به عنوان حاميان اين شــركت ها بايد بيش از گذشته در 
اين حوزه سرمايه گذاری و برنامه ريزی كنند از همين رو 
 نظر معاون علمی و رئيس صندوق نوآوری را در اين زمينه 

جويا شديم.

تدوین بسته های تشویقی در صندوق نوآوری 
برای تکنولوژی های آینده و هوش مصنوعی

علی وحدت، رئيس هيات عامل صندوق نوآوری و شكوفايی 
اظهار كرد: شركت های دانش بنيان زيادی در حوزه هوش 
مصنوعی فعاليت می كنند و ما در صندوق نوآوری و شكوفايی 
در حال آماده سازی يك برنامه هســتيم كه به زودی از آن 

رونمايی می كنيم.
وی با تاكيد بر اينكه البته پيش از اين برنامه نيز از شركتهای 
اين حوزه حمايت می كنيم، بيان كرد: برنامه جديد حمايتی 
 در قالب بسته های تشويقی شــامل تكنولوژی های آينده 
می شود كه هوش مصنوعی نيز جزء اين تكنولوژی ها به شمار 
می رود.وی با بيان اينكه اين برنامه با مشاركت معاونت علمی و 
فناوری اجرا می شود، گفت: اين تسهيالت به 2 بخش تقسيم 
می شود؛ اولين قسمت موضوع گرنت است كه در اين زمينه 
معاونت علمی و فنــاوری ورود می كند و بخش ديگر كه در 

حوزه توسعه است ما در صندوق وارد می شويم.

به گفته معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان فارس، استان 
فارس بعد از همدان، دومين استان كشور با كمترين نرخ بيكاري 
است. معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان فارس اعالم 
كرد كه براساس آمارها، نرخ رشد جمعيت در فارس سال ۹۵ 
حدود ۱.۰۸ درصد و بعد خانوار حدود ۳.۳ بوده كه نشان دهنده 
كاهش بعد خانوار نسبت به سال ۹۰ است. عبدالحميد سنگي 
يكشنبه 2۷ مرداد در يك نشست خبري گفت: بر مبناي آمار 
سال ۹۵ جمعيت استان فارس بيش از ۴ ميليون و ۸۵۱ هزار 
نفر بوده كه ۶.۷ درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شود. 
سنگي با اشاره به افزايش اميد به زندگي در استان فارس گفت: 
ميانگين نرخ اميد به زندگي در فارس براساس آمارهاي سال 
۹۵ حدود ۷۴ سال است. معاون سازمان برنامه و بودجه استان 
فارس با اشــاره به آمارهاي يك دهه گذشته، اعالم كرد كه از 
سال ۸۴ تا ۹۷ شــاهد كاهش نرخ بيكاري در فارس بوده ايم 
و اين عدد براي سال ۹۵ حدود ۱۱.۴ درصد، سال ۹۶ حدود 
۱۰.۶ درصد و سال ۹۷ حدود ۸.۹ درصد بوده است. به گفته 

سنگي، نرخ بيكاري در بهار امســال نيز براي فارس نشان از 
تداوم روند كاهشي بوده است؛ به طوري كه استان فارس بعد از 
همدان، دومين استان كشور با كمترين نرخ بيكاري است. اين 
مقام مسئول در عين حال گفت: نرخ تورم از ابتداي امسال و به 
تناسب كشور روند افزايشي به خود گرفته و از عدد 2۴.۴ درصد 
در پايان ســال ۹۷ به ۳۶.۶ درصد در پايان تيرماه ۹۸ رسيده 
است؛ اگرچه مقايســه نرخ تورم تيرماه امسال و تيرماه سال 
گذشته، از پايين آمدن آن حكايت دارد.سنگي با تصريح اينكه 
منظور از نرخ بيكاري، كيفيت شغل و تامين معيشت نيست، 
گفت: براساس استانداردهاي جهاني اگر كسي در هر هفته يك 
ساعت كار كند، شاغل محسوب مي شود؛ ازاين رو اين اشتغال 
به معني كيفيت شغلي باال يا درآمد كافي براي تامين معيشت 
نيست. معاون سازمان برنامه و بودجه استان فارس همچنين 
گفت: ضريب جيني به عنوان يكي از شاخص هاي مهم در بهره 
وري، طي سال هاي ۹۳ تا ۹۵ رشد خوبي را در فارس داشته و 

از ۰.۳۶ درصد به ۰.۳2 درصد رسيده است. 

به گفته منابع آگاه وزارت بازرگانی آمريكا، مهلت هواوی 
برای خريد تجهيزات از شركت های آمريكايی ۹۰ روز 
ديگر تمديد می شــود.به گزارش رويتــرز، به گفته دو 
منبع آگاه، وزارت بازرگانی آمريكا تصميم دارد مهلت 
هواوی برای خريد فناوری از شــركت های آمريكايی 
را تمديد كند تا اين شــركت بتواند به مشتريان خود 
خدمت رسانی كند.در همين راســتا يكی از اين منابع 
گفت: مهلت هواوی ۹۰ روز تمديد می شود. پس از ۱۹ 
آگوست سال جاری مهلت هواوی برای خريد تجهيزات 
 آمريكايــی تمديد می شــود و اين شــركت می تواند 
شبكه های مخابراتی فعلی خود را حفظ و همزمان آپديت 
های نرم افزاری برای موبايل هايش را ارائه كند.وضعيت 
اجازه هواوی برای خريد تجهيزات آمريكايی به عامل چانه 
زنی در مذاكرات تجاری چين و آمريكا تبديل شده است.

اين درحالی است كه بسياری از شركت های آمريكايی 
تامين كننده تجهيزات هواوی خواهان اجازه نامه های 

خاص برای فروش محصوالت خود به اين شركت شده 
اند.  ويلبر راس وزير بازرگانی آمريكا ماه گذشــته اعالم 
كرد بيش از ۵۰ درخواست برای اجازه فروش محصوالت 
به هواوی دريافت كــرده و پيش بينی می كند اين رقم 
بيشتر شــود.طبق آمار هواوی در سال 2۰۱۸ ميالدی 
۷۰ ميليارد دالر تجهيزات خريده است كه ۱۱ ميليارد 
دالر تجهيزات از شركت های آمريكايی از جمله كوالكام، 
اينتل و ميكرون بوده است.در اوايل سال جاری آمريكا 
هواوی را تحريم كرد. براساس اين تحريم شركت های 
آمريكايی حق فروش تجهيزات و فناوری به اين شركت 
چينی را نداشتند. عالوه برآن استفاده از تجهيزات هواوی 
در شبكه های مخابراتی  آمريكا نيز ممنوع شد.اين تحريم 
در ماه می اجرايی شد و به شركت ها مهلتی ۹۰ روزه داده 
شد تا كسب و كار خود را با هواوی قطع كنند.اما اكنون 
با توجه به درخواست و البی شركت های آمريكايی،  اين 

مهلت دوباره تمديد شده است

براســاس گزارش بانك مركزی، متوســط قيمت فروش 
 هر مترمربع زمين يا زمين ســاختمان مســكوني كلنگي

 معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 
۱۶۹۵۶۷ هزار ريال با ميانگين مساحت 2۴۶ مترمربع بوده 
است كه نسبت به فصل قبل ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل 
مشابه ســال قبل ۱۷۴.۶ درصد افزايش داشته است.مركز 
آمار گزارش قيمت زمين و ساختمان كلنگی را منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، افزايش ۱۷۴.۶ درصدی قيمت فروش يك 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، افزايش 
۱۰۹.۶ درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربنای مسكوني 

و افزايش ۳۵.۰ درصدی متوســط مبلغ اجاره به عالوه سه 
درصد وديعه پرداختي برای اجاره يــك مترمربع زيربنای 

مسكوني در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رخ داده است.
با توجه به اينكه كاهش يا افزايش حجم )تعداد( معامالت در 
مناطق شــهر تهران باعث كاهش يا افزايش شديد متوسط 
)حسابي( قيمت در سطح كل شهر مي شود، از متوسط تعديل 
شــده )وزني( كه در آن، وزن با اســتفاده از سهم واحدهاي 
مسكوني داراي سكنه محاسبه مي شود، استفاده شده تا بتوان 
با حذف اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي قيمت را مشخص 
كرد.براساس گزارش بانك مركزی، متوسط قيمت فروش هر 

مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران ۱۶۹۵۶۷ 
هزار ريال با ميانگين مساحت 2۴۶ مترمربع بوده است كه 
نسبت به فصل قبل ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۱۷۴.۶ درصد افزايش داشته است.متوسط قيمت فروش 
هر مترمربع زيربنای مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در شهر تهران ۱۳۰۹2۰ هزار ريال با ميانگين 
مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بناي ۱۱ سال بوده است 
كه نسبت به فصل قبل 22.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ۱۰۹.۶درصد، افزايش داشته است.

انرژي خورشيدي در   صدها شهر چيني ارزان تر  از  برق  شبكه  شد

برق 10 مركز حياتي تهران   قطع شد

ثبت   بدترين عملكرد هفتگي   بيت كوين در سال جاري

آمريكا مهلت داد و ستد با هواوی را تمديد كردكمترين بيكاري  در  استان همدانبسته های تشويقی برای فعاالن هوش مصنوعی

قيمت زمين بيشتر از قيمت آپارتمان افزايش يافت
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۸0 درصد مواد اوليه 
پوشاک وارداتی است

 دستگاه ها تا پايان
  شهريور برای
  ثبت حقوق كاركنان
 مهلت دارند

معاون رئیس جمهور:

وجود ظرفيت
باالی نوآورانه

در مناطق
 آزاد
صفحه2صفحه3

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

ستاری مطرح کرد

سرمقاله

يادداشت

افت  ارزش
دستمزد  کارگران

راهکار رهایی از اقتصاد 
تک محصولی

افت ارزش دستمزد كارگران 
در بــازار داخلی موجب عدم 
صرفه فعاليت  در بــازار كار 
برای كارگران شده است. به 
همين دليل برخــی از كارگران بــرای جبران اين 

وضعيت در طول روز چند...

  علی خدایی، كارشــناس 
بازار كار

  حميدرضا فوالدگر، نماینده مجلس

متن كامل   د ر صفحه 2

متن كامل   د ر صفحه 4
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۳

رهن 3 ساله ملک برای کسب و کارهای نوین  
اجرایی می شود

 ساماندهی  محل استقرار
دانش بنيان ها    و  استارت آپ ها

توليد كفش به 4۰ قلم 
كاالی  واسطه ای نياز دارد

پارلمان بخش خصوصی نسبت به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه هشدار داد

دست اندازی   به   ثروت ملی
صفحه2

صفحه2

در  جستجوی کار  تا   اربیل   و  سلیمانیه
بیکاران      استان کردستان    با    ویزای    یک    ماهه    توریستی   برای کار   به   کردستان    عراق   می روند

کارگران ایرانی در عراق مشمول هیچ نوع بیمه و غرامتی نمی شوند

مــدل فعاليــت كســب و كارهــای نوين بــا توجه به 
تفاوتــی كه با كســب و كارهــای ســنتی دارد ايجاب 
مــی كند كــه محيطــی متفــاوت بــرای اســتقرار 
 آنهــا ايجــاد شــود. در تمــام دنيا شــهرك هــا و يا 
 مجتمع هايی را برای فعاليت مجموعه استارت آپ ها و 
شــركت های دانش بنيان فراهم كرده انــد كه تبادل 
اطالعات و تكنولوژی مابين كســب و كارهای مشابه به 
 سهولت انجام شــود. اين جانمايی ها با تسهيالت ويژه و 
حمايت های مخصوص انجام می شــود. در كشور ما نيز 
در چند سال گذشــته تا كنون اين حمايت ها در قالب 
اختصاص زمين ها و اماكن مخصوص برای گردهمايی و 

استقرار استارت آپ ها انجام...

اولين نمايشگاه بين المللی برندهای برتر كفش، كيف 
و كاالی ورزشی از تاريخ ۵ تا ۸ شهريور در ايران مال 
از ساعت ۱۴ تا 22 آماده پذيرايی از بازديدكنندگان 
خواهد بود. در همين رابطه نشســتی خبری در اتاق 
اصناف تهران با حضور رئيــس اتاق اصناف و اعضای 
هيات رئيسه و روســای ۴ اتحاديه شــركت كننده 
در اين نمايشگاه برگزار شــد. علی اژدركش رئيس 
اتحاديه كفش های ماشــينيش تهران و رئيس ستاد 
برگزاری نمايشگاه، سعيد حياتی رئيس اتحاديه صنف 
فروشــندگان كفش و مواد اوليه، مرتضی حق پرست 
رئيس اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشــندگان 
لوازم ورزشی، ابراهيم درســتی نايب رئيس اول اتاق 

اصناف تهران، علی فاضلی دبير...

عیدسعید غدری خم را تبریک می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس مرکز فرش اعالم کرد
80 درصد تولیدات فرش صادر می شود

رئیس مرکز ملی فرش ایران، با بیان اینکه صادرات 
فرش به آلمان همچنان ادامه دارد، گفت: پیمان 
سپاری ارزی به صادرات این هنر-صنعت اصیل 

ایرانی لطمه زد.
فرشته دستپاک در نشست خبری امروز خود با 
خبرنگاران، با بیان اینکه در بودجه امسال مبلغ 
۱۸۸۸ میلیارد ریال از ســوی مجلس برای بیمه 
قالیبافان در نظر گرفته شده است، گفت: این رقم 
در مقایسه با سال گذشته، حدود ۳ برابر افزایش 
یافته؛ به این معنا که مجلس شــورای اســامی 
بودجه اختصاص یافته برای بیمه قالیبافان را به 
دولت اباغ کرده، اما هنوز با توجه به شرایط جنگ 
اقتصادی تخصیصی انجام نشده است. رئیس مرکز 
ملی فرش ایران افزود: ۸۰ درصد از تولیدات فرش 
دستباف کشور صادر می شود و زمانی می توان بر 
روی توسعه صادرات کار کرد که بر روی برند سازی 

این صنعت کار شود.
وی تصریح کرد: فرش دستباف ایران بعد از نفت 
دومین کاالی تحریمی اســت، به همین دلیل با 
توجه به تحریم شدن فرش دستباف، صادرات ۲۹ 
درصدی فرش به این کشور را از دست داده ایم؛ این 
در حالی است که  ۱۲ درصد از محصوالت تولیدی 
فرش دستبافت کشورمان به آلمان صادر می شد که 
با توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این کشور 
و همچنین وجود انبارهای بزرگ فرش دستبافت 
در هامبورگ آلمان این میزان صادرات فرش به این 

کشور را حفظ کرده ایم.
دستپاک با بیان اینکه مشــکات ارزی و مسائل 
ناشی از نقل و انتقاالت مالی ناشی از تحریم ها بر 
صادرات فرش به سایر کشورها بی تاثیر نبوده؛ اظهار 
داشت: به دنبال جایگزین کردن کشورهای دیگر 
مثل کشورهای آ ســه آن هستیم؛ البته صادرات 
ما صرفا از طریق گمرکات کشــور نیست و صادر 
کنندگان فرش دستباف با توجه به اینکه سالهاست 
در این حوزه فعالیت می کنند از مبادی دیگر این 

صادرات را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: بحث پیمان ســپاری ارزی در 
صادرات فرش آسیب جدی به این بخش وارد کرد؛ 
لذا ما به دنبال آن هســتیم که مدت زمان پیمان 
ســپاری ارزی را برای فرش دســتبافت افزایش 
دهیم، به طوری که صادرکنندگان فرش دستبافت 
به مدت ۷ ماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور بازگردانند البته رایزنی هایی انجام 

شده تا این مدت زمان به یک سال افزایش یابد.
به گفته دســتپاک، در این میان بخشنامه بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه صادرات زیر یک میلیون دالر 
معاف از موضوع پیمان سپاری است و البته صادر 

کنندگان می توانند از این مورد هم بهره بگیرند.

بورس افت کرد
هر چند که اکثر ســهم ها در بورس و فرابورس با 
رشــد قیمت مواجه بودند اما سنگینی عرضه در 
شرکت های بزرگ شاخص کل را پایین کشید؛ به 
طوریکه شاخص کل هم وزن بر خاف نماگر اصلی 
با کاهش روبرو شد. از معدود روزهایی در هفته های 

اخیر بود که نماگر اصلی با افت همراه شد.
شاخص کل بورس برخاف شاخص کل هم وزن 
با کاهش روبه رو شــد و بیشتر سهم های بزرگ و 

شاخص ساز با کاهش قیمت روبرو شدند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۳ واحد 
افت کرد و به رقم ۲۶۰ هزار و ۹۹۲ واحدی رسید، 
اما شاخص کل هم وزن با ۳۸۰ واحد رشد مواجه 
شــد و رقم ۶۹ هزار و ۳۲۰ واحدی را پشــت سر 
گذاشت. اما شاخص آزاد شناور ۵۸۹ واحد کاهش 
یافت و تا رقم ۲۹۷ هزار و ۳۳۸ واحدی پایین رفت. 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب ۲۹۰ 

و ۴۴۲ واحد افت کردند.
پاالیش نفت اصفهان، ســرمایه  گــذاری نفت و 
گاز و همچنین پتروشــیمی تامین هر کدام به 
ترتیب ۲۸۸، ۱۱۹ و ۴۲ واحد تاثیر افزایشی روی 
شاخص های بازار سرمایه داشــتند، اما شرکت 
ارتباطات سیار ایران، توسعه معادن و فلزات و فوالد 
مبارکه اصفهان به ترتیب ۲۸۲، ۱۰۷ و ۱۰۲ واحد 

تاثیر کاهشی روی شاخص ها داشتند.
گروه خودرو نیز بیشــترین ارزش معامات را به 
خود اختصاص داد به طوری کــه ۵۹۴ میلیون 
ســهم به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان در این گروه 
دادوستد شد. برخاف روز گذشته که تقریبا تمامی 
سهم های این گروه با رشد قیمت مواجه بودند این 
بار هرچند که اکثریت سهم ها با رشد کمتر از یک 
درصد روبه رو شدند، اما تعدادی نیز روند اصاح 

قیمت را در پیش گرفتند.
 گروه محصوالت شــیمیایی، فرآورده های نفتی 
و انبوه ســازان از دیگر گروه هایی بودند که ارزش 

معامات بورس را به خود اختصاص دادند.

اخبار

موضــوع مهاجــرت کارگران 
ایرانی به کشور عراق با کاهش 
شدید ارزش دستمزد به ویژه در 
مناطق غربی مثل کردستان که 
از نرخ باالی بیکاری رنج می برد، 
این روزها به شــدت رواج پیدا کرده است. در حالی که این 
مهاجرت ها سختی هایی هم برای کارگران دارد. دستمزد 
روزانه یک کارگر ساده در کردستان عراق بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومان است به اضافه اینکه کارفرمای عراقی وعده های 
غذایی، خرج رفت و برگشت و اسکان و هزینه دو بار زیارت 
کارگران ایرانی را نیز پرداخت می کند. در حالی که در ایران 
کارگران به صورت روزمزد چیزی حــدود ۶۰ هزار تومان 
دریافت می کنند. یعنی نرخ دستمزد در عراق تقریبا ۳ برابر 
ایران است و همین موضوع توجیه مهمی بر فرار نیروی کار 
از کشور به شمار می رود. اما کارگران ایرانی منهای دستمزد 
خوب، شرایط بدی از نظر سکونت و بیمه در عراق دارند و به 
این مسئله نه کشور عراق و نه مسئوالن به طور جدی ورود 
پیدا نکرده اند. سوال و مسئله اصلی این است که کشور عراق 
چگونه با این مهاجران برخورد می کند و کارگران ایرانی در 
چه شرایطی در این کشور فعالیت دارند؟ به طور کلی تر آیا 
برنامه ای برای ساماندهی نیروی کار ایران در کشورعراق 

تدارک دیده شده است؟

اسکان کارگران در خانه های 6 متری
گزارش ها حاکی از این است که مهاجرت نیروی کار از ایران 
به کشورهای همسایه که از منظر برخی از کارشناسان با 
مزیت هایی نیز برای اقتصاد و بازار کار همراه است، به این 
ســادگی نبوده ومشــکاتی نیز برای این کارگران همراه 
دارد. از جمله این مشــکات موضوع پیدا کردن مسکن 
است. طبق گزارش های موجود بسیاری از کارگران در در 
خانه های با متراژ بسیار پایین یعنی ۶ و ۹ متری سکونت 
دارند و همچنین بعضا ۲۰ نفــری در یک واحد ۷۰ متری 

زندگی می کنند.

وضعیت بد اســکان کارگــران در عراق باعث شــده که 
نمایندگان مجلس از دولت خواهان رسیدگی به وضعیت 
 این قشــر در کشــور عراق شــده و از دولــت بخواهند، 
تفاهمنامه ای در این راستا با کشور عراق امضا شود.  چند 
وقت پیش نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسامی 
در این خصوص گفت: استانداران ۲ استان آذربایجان غربی و 
اربیل باید تفاهم نامه مشترکی را هم برای استفاده از ظرفیت 
های دو استان و هم محافظت از حقوق کارگران ایرانی در آن 
منطقه امضا کنند. با این حال هنوز اقدامی جدی برای حل 

معضات  کارگران در عراق تدارک دیده نشده است.

شغل کارگران ایرانی در عراق
بخش دیگری از سختی  های کارگران به پیدا کردن شغل 
مناسب بر می گردد. کارگران ایرانی معموال به مشاغلی مثل، 
جا به جایی مواد ســاختمانی و واکسن زدن کفش، کار در 
مرغداری ها، فعالیت های ساختمانی  و ... قناعت می کنند 
که عمدتا این مشاغل به دلیل رونق ساخت و ساز در عراق به 
این بخش مربوط می شود. البته حساب نیروی کار متخصص  

حرفه ای ایرانی در این کشور با کارگران جداست. 

فشار کارگران ایرانی به بازار کار عراق
با توجه به میزان قابل توجه مهاجرت های کاری به عراقی، 

عراقی ها البته با حساسیت بیشتری نسبت به مقوله کار غیر 
عراقی ها در این کشور نگاه می کنند و کارگران عراقی نیز 
گایه دارند که افزایش جمعیت متقاضی از ایران برای کار 
در عراق که معموال با قیمت پایین کار می کنند، باعث تنگ 
تر شدن عرصه بازار کار برای آنها و همچنین گایه نیروی 
کار در عراق شده است و می گویند؛  کارگران ایرانی قیمت ها 
را خراب کرده اند. به همین دلیل هم فرصت های شغلی در 
این کشور محدود است و هم آنها سعی دارد که نسبت به قبل 
شرایط سخت تری برای کار کارگران ایرانی در نظر بگیرند، 
برای مثال در حال حاضر عراقی ها به تومان حقوق و دستمزد 
کارگران ایرانی را پرداخت می کنند در حالی که در گذشته 
به دالر پرداخت می   شد. به همین دلیل ورود به بازار کار عراق و 
یا سکونت در آنجا برای پیدا کردن کار شرایط چندان راحتی 
ندارد اما معموال مهاجران آن را برای رهایی از هزینه های 

سنگین زندگی و افت ارزش دستمزد، به جان خریده اند.

مهاجرت برای غذا
موضوع ورود کارگران به عراق صرفا به فعالیت در این کشور 
محدود نمی شود. تعدادی از همین کارگران موقع بازگشت 
اقام خوراکی که قیمت باالیی در کشور برای آنها تعیین شده 
است را با خود حمل می کنند تا بلکه متحمل هزینه کمتری 
بابت معیشت خود شوند.  بر اساس گزارش های موجود از 

رده های سنی نوجوان گرفته تا افراد میانسال از ایران به این 
کشور مهاجرت می کنند. با این حال کشور عراق در لیست 
کشورهایی است که نرخ بیکاری باالیی دارد . بر اساس آمارها 
نرخ بیکاری در عراق نزدیک بــه ۲۲درصد در حالی که در 

ایران این نرخ ۱۲ درصد است. 
جدول زیر تفاوت نرخ دستمزد، ساعات کاری و همچنین 

نرخ بیکاری کشورعراق با کشور ما را نشان می دهد.

دستمزد ماهانه نرخ بیکاریکشور 
به تومان

دستمزد روزانه 
به تومان

میزان ساعت 
کار در هفته

۱۲۱۷۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۴۴ درصدایران

۲۲۹۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۳۶ درصدعراق

مهاجرت به کردستان عراق برای فرار از بیکاری
از جمله اســتان های مهم عراق که مقصــد مهمی برای 
کارگران ایرانی به شمار می رود، کردستان است که شهر 
اربیل در مرکز آن واقع شده. از نظر جغرافیایی این شهر در 
بخش شمالی کشور عراق است که از شرق با ایران، از شمال 
با ترکیه و از غرب با سوریه هم مرز است و همین مسئله نقش 
مهمی در ورود نیروی کار ایرانی به این استان داشته است. 
اکثر مهاجران به این استان از مناطق کرد نشین ایران هستند 
که البته بازار کار مناسبی در داخل کشور ندارند.  بر اساس 
آمارها نرخ بیکاری در کردستان ایران بیش از ۴۵ درصد است 
و برخی از شهرهای کرد نشین که شاهد مهاجرت کارگران 
هستیم مثل کرمانشاه در ردیف بیکارترین استان های کشور 
قرار گرفته اند. به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند، جدا 
از افت ارزش دستمزد، بیکاری یکی از دالیل مهم مهاجرت 
مردم این مناطق به کشور است. بر اساس گزارش های موجود 
کارگران ایرانی به دو صورت وارد کشور عراق می شوند؛ یا 
به عنوان توریســت و یا اقامت کاری می گیرند. برای مثال 
مهاجر ایرانی یک ویزای یک ماهه می گیرد و پس از ۲۸ روز 
کار به خانه بر گشته و این چرخه تکرار می شود. از آنجایی 
که اقامت کار برای کارگران ایرانی ۱۲میلیون هزینه دارد؛ 
بیشتر کارگران توریستی و برای ۲۸روز ساکن سلیمانیه 

یا اربیل می شوند.

در دومیــن نشســت هیــات 
نمایندگان اتاق ایــران در دوره 
نهم، ضرورت اصــاح بودجه و 
پیشنهادهای بخش خصوصی 
در این حوزه، راه اندازی کمیته ای 
میان بخش خصوصی دولت و مجلس بــرای توقف قوانین 
مانع تولید و صادرات در شــرایط جنگ اقتصادی، تأکید بر 
پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و همراهی بخش خصوصی با دولت موردتوجه حاضران قرار 

گرفت.
غامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از نارسا بودن بخش تولید 
کشور سخن گفت و خواستار بهره گیری بیشتر فناوری های 
جدید در این حوزه شد. به اعتقاد او در حال حاضر تولید کشور 

درگیر مونتاژ بوده و از خاقیت و فناوری های نو فاصله دارد.
شافعی اظهار داشت: داده های آماری نشان می دهد که تولید 
دچار نارسائی های بسیاری است. تولید نتوانسته در مقایسه با 
دیگر حوزه ها به بلوغ برسد. در حال حاضر کشور وارث تولید و 
صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره ای اساسی اندیشیده 
نشود، می تواند بر عمق مشــکات موجود از جمله بیکاری، 
ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات 

مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای، بیافزاید.
او افزود: متأســفانه باید گفت، هنگامی کــه کل صادرات 
غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کاالهای اولیه، واسطه ای و 
سرمایه ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می شود. این 
به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، 

سالهاست که ارزبر است. 
شــافعی در ادامه خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم امروز به 
مشــکات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم 
که در شرایط جنگ اقتصادی نمی توانیم با تصمیمات عادی 
شرایط را تغییر دهیم. الزم است با تصمیمات ویژه و فوق العاده 

دست به اصاحات اساسی بزنیم.

ضرورت بازنگری بودجه و انضباط مالی دولت
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه وابستگی دولت ها در ایران به نفت 
طی سالیان متمادی به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده 

و با هر تکانه در بازار نفت لطمه های جدی بر بنیه اقتصادی 
کشور وارد شده است.، گفت: مصداق این لطمه و شکنندگی را 
می توان در تحریم های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید 

بودجه قرار گرفته ایم.
شاید بتوان گفت کم توجهی دولت در بهره گیری مناسب از 
درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی 
بدل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی 
که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت 

قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
او تصریح کرد: نظام بودجه ریزی کشور همواره متأثر از نفت 
به گونه ای بوده که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. 
جهش های فزاینده قیمت نفت، بی برنامگی دولت ها را بیشتر 
کرده اما کاهش قیمت ها تغییر چندانی در رویه های معمول 
دولت در مورد هزینه کرد منابع نداشته است. به همین دلیل، 
کسری بودجه های بزرگ از مشخصه های اصلی بودجه ریزی 
کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است. امروز نیز 
به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و 
احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد 

تومان در سال ۹۸ هستیم.

بررسی راهکارهای دولت برای کسری بودجه
در ادامه شافعی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه 

را بررسی کرد و گفت: واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت، 
اســتفاده از فروش اوراق مالی اسامی و برداشت از صندوق 
توســعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با 
کسری بودجه پیشنهاد شده است. بررسی این راهکارها نشان 
از آن دارد که انجام آنها تورم زا بوده و در واقع دست اندازی به 
ثروت های ملی است. این روش ها دولت های بعدی را بدهکار 

می کند و آنها را با بودجه های سنگین مواجه می سازد.
به گفته شــافعی فروش اوراق اســامی به عنــوان یکی از 
راهکارهای تجربه شده طی سال های گذشته برای جبران 
کسری بودجه کشــور، روشــی اصولی و بنیادی برای رفع 
تنگناهای مالی دولت نیســت چراکه تنها به بزرگ شدن و 

افزایش حجم بدهی های دولت منتهی می شود.
او خاطرنشان کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز 
یکی از روش های بســیار خطرناک برای گذران هزینه های 
جاری دولت محسوب می شود.منابع این صندوق تنها متعلق 
به این نسل نیست و عاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق 
تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی 

ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده تر می کند.
شافعی با اشاره به دیگر پیشــنهادهای دولت افزود: راهکار 
سیاستی دیگری که برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد 
شده، واگذاری دارایی های دولت است. باید این نکته را یادآور 
شــد که واگذاری اموال دولت به اســم خصوصی سازی و با 

هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان بارترین نوع 
خصوصی سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.

او تاکید کرد: دولت به جای ایجــاد منابع درآمدی ناپایدار و 
تورم زا باید به دنبال اصاح ساختار هزینه ای خود باشد. ایجاد 
تعادل میان درآمدها و هزینه ها در بودجه ریزی بدون چابک 
سازی دولت محقق نمی شود. از این رو برای حل این معضل، 
دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه های 

غیرضرور و انضباط مالی است.

ضرورت فراهم ســازی بســته های الزم برای 
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

شــافعی  بیان کرد: اتاق ایران پیشنهاد می کند برای اصاح 
نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت های 
غیرمولد، دولت به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه 
حرکت کند. متأسفانه مقاومت های زیادی از سوی بازیگران 
بخش های غیرمولد در این رابطه می شود. این وظیفه حاکمیت 
است که در مقابل زیاده خواهی گروه های ذینفع ایستادگی 

کند و منافع ملت را باالتر از منافع گروهی خاص بداند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان خاطرنشــان کرد: 
در مورد اصاح ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان 
برنامه وبودجه پیشنهاد اصاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه 
داده است که تصویب و اجرای آن امیدواری زیادی برای آینده 
به دنبال دارد. امیدواریم این اصاح ساختار با قوت از سوی 
دولت پیگیری شــود. بخش خصوصی از چنین اصاحاتی 

پشتیبانی کرده و آماده هر نوع همکاری است.
پس از آن محمدرضا دوســت محمدی مدیــر مرکز آمار و 
اطاعات اقتصادی اتاق ایران به ارایه توضیحاتی در خصوص 
شاخص مدیران خرید )شامخ( در سال ۹۷ و وضعیت صنعت 
و تولید پرداخت. او همچنین از برگزاری طرح ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سال ۹۷ 
که برای اولین بار از سوی بخش خصوصی انجام شده است، 
خبر داد. بر اساس توضیحات دوســت محمدی و بر مبنای 
شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، از دید فعاالن 
اقتصادی »بانک مرکزی« به عنوان بدترین دستگاه اعام شده 
است. همچنین استان لرستان در صدر استان هایی قرار دارد 
که فعاالن اقتصادی آن بیشترین نارضایتی را از دستگاه های 

اجرایی خود دارند.

کارگران ایرانی به خصوص استان کردستان با ویزای یک ماهه توریستی برای کار به کردستان عراق می روند

در  جستجوی کار  تا   اربیل   و  سلیمانیه
کارگران ایرانی در عراق مشمول هیچ نوع بیمه و غرامتی نمی شوند

پارلمان بخش خصوصی نسبت به راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه هشدار داد

دست اندازی   به   ثروت ملی

معاون رئیس جمهور اعالم کرد
دستگاه ها تا پایان شهریور برای ثبت 

حقوق کارکنان مهلت دارند
رئیس سازمان اداری و استخدامی از تعیین مهلت 
برای همه دســتگاه ها تا پایان شهریور برای ثبت 
اطاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و 
مزایا خبر داد و ماجرای احراز شــغلی مدیرعامل 

صندوق بازنشستگی را توضیح داد.
در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی 
در رابطه با سوالی مبنی بر وضعیت سامانه حقوق و 
مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در 
مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه هایی 

که تاکنون برای ثبت اطاعات ورود نکرده اند.
وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی 
که در این رابطه وجود داشته تصمیماتی اخذ شده 
که ملزم به اجرای آن هستیم. معاون رئیس جمهور 
ادامه داد: ســازمان اداری و استخدامی مکلف به 
پیگیری و هماهنگی با دســتگاه هایی است که 
اطاعات حقوق را در ســامانه وارد نکرده اند که از 
جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم 
رهبری است. وی در مورد انتقال سامانه حقوق به 
وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه 
باید اطاعات حقوق و مزایا به خزانه اعام شود و با 
توجه به اینکه ذی حسابان باید حقوق را وارد کنند، 
با تصمیم هیات دولت قرار شــد با وزارت اقتصاد 
هماهنگ کنیم که یک ســازمان این کار را انجام 

دهد، چرا که اکنون موازی کاری می شود.
به گفته انصاری، تصمیــم دیگر هیات دولت این 
بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه 
گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است 

که باید به هیات وزیران ارائه شود.

حکم حقوقی من ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است

وی در ادامه با اشــاره به این که بررسی ها نشان از 
پرداخت هــای قانونی در دولــت دارد گفت: برای 
امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ 
هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت 
برابر باشــد این در حالی است که بررسی وضعیت 
نشان می دهد که پرداخت های حقوقی انجام شده 
در دولت در سال گذشته طبق مصوبات قانونی بوده 
است. وی با اشاره به پرداخت ها برای اعضای دولت 
نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد 
سقف دریافتی نباید باالتر از ۱۰ میلیون تومان باشد 
که این در سه ســال اخیر تغییر نکرد، اما در سال 
جاری دســتخوش تغییراتی شد که این همچنان 
طبق قانون پرداختی ها انجام می شود به طوری که 
حکم حقوقی من به عنوان معاون رییس جمهور و 
با ۳۳ سال سابقه خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان می رسد. معاون رئیس جمهور در مورد آخرین 
وضعیت خروج بازنشسته های فعال نیز گفت: این 
قانون تقریبا در تمامی دستگاه ها اجرا شده و مشکلی 
وجود ندارد. اگر هم کسی از بازنشسته ای خبر دارد 

که خارج از قانون در حال فعالیت است اعام کند.

پرداخــت ۱۵هــزار میلیــارد ریال 
تســهیالت بانک توســعه تعاون به 
بنگاه هــای خردومتوســط در مناطق 

روستایی و عشایری
حجت اله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توســعه تعــاون در بازدید از نمایشــگاه 
توانمندی های روســتاییان و عشــایر گفت: این 
بانک با پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال تسهیات 
به بنگاه های خرد، متوســط در مناطق روستایی 
و عشــایری موجبات حفظ و ایجاد اشــتغال در 

استان های کشور را فراهم آورده است.
حجت اله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون در بازدید از چهارمین نمایشگاه 
توانمندی های روستاییان و عشایر بابیان مطلب 
فــوق اظهار داشــت: کشــاورزی، دامپــروری، 
صنایع دستی بومی، مشاغل و حرفه های روستایی و 
عشایری از مهم ترین پیشرانه های توسعه اقتصادی 
کشور به شــمار می آید و دســتگاه های مسئول 
اقدامات گوناگونی برای روز آمدن نمودن و بهینه 
ســاختن روش های تولید در این رشته ها انجام 
داده اند و بانک ها خصوص بانک توسعه تعاون نیز 
به عنوان رکن مالی اقتصاد، متناسب با نوع فعالیت 
اقتصادی روستاییان و عشایر، تسهیات و خدمات 

بانکی اختصاصی خود را ارائه داده است.
وی افزود: پرداخت این تســهیات بانک توسعه 
تعاون به بنگاه های خرد، متوسط و بزرگ مستقر 
در مناطق روستایی و عشایری موجبات حفظ و 
ایجاد اشتغال در استان های کشور را فراهم آورده 
است و حمایت مالی و معنوی از این اقشار تاشگر 
به حفظ و توسعه محصوالت بومی ایشان کمک 

شایانی می کند.

خبر

بانک ها
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سکه ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۱۴ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۱۸ هزار 
و ۳۰۰ تومان است.

افت ارزش دستمزد کارگران
علی خدایی، کارشناس بازار کار

افت ارزش دستمزد کارگران در بازار داخلی موجب عدم صرفه فعالیت  در بازار کار برای کارگران شده است. به همین دلیل برخی از کارگران برای جبران این وضعت در طول روز چند کار را انجام داده و یا چند شغله شده اند. از آنجایی که فرصت های شغلی 
محدود است و خطر ریزش شاغان روز به روز بازار را تهدید می کند، دست یابی به چند شغل برای همه میسر نیست. این موضوع به ویژه در مناطق مرزی کشور که فرصت های شغلی محدود شده و دستمزد نیروی کار از کان شهرها نیز کمتر است، بیشتر 
به چشم می آید. بازار کار کشورهای همسایه شرایط به مراتب بهتری برای کارگران ایرانی دارد و این موضوع بر آنها پوشیده نیست، به همین دلیل بسیاری از کارگران وارد بازار کار عراق می شوند. اشتراک قومیتی مردم کرد نشین ایران با عراق نیز بسترساز 
این مهاجرت است. مهاجرت نیروی کار ایرانی به خارج از کشور به ویژه مهاجرت کارگر ساده محاسن زیادی دارد و حتی در قانون کار به فرستادن با برنامه نیروی کار به خارج از کشور و کشورهای مهاجر پذیر تاکید شده است. یعنی باید مهاجرت نیروی کار 
در چارچوب قانون و به صورت منظم صورت بگیرد تا شاهد مشکات آن در کشور مقصد نباشیم. مشکل کارگران ایرانی در عراق چه در رابطه با مسکن، چه بیمه و... به عدم برنامه ریزی دولت در رابطه با این کارگران بر می گردد. مهاجرت های غیرقانونی و 
بی برنامه نه تنها به سود کشور نیست، بلکه عوارضی نیز به همراه دارد.در رابطه با خروج نیروی کار از کشور آنچه اهمیت دارد، عدم خروج نیروی متخصص و حرفه ای است. پیش از این فرار مغزها از کشور، خطرات جدی ای به بازار کار زده بود اما مهاجرت 
کارگر ساده از این نظر که فضا را برای دیگر متقاضیان باز می کند، برای بازار یک فرصت است نه تهدید. این موضوع حتی می تواند زمینه ساز ورود فن آوری ها و تکنولوژی های روز باشد. منتهی  وظیفه دولت است که با کمک به حل مشکات اقتصادی و 

افزایش نرخ دستمزد و میزان اشتغال در کشور، کمک کند تا مهاجرت کارگران به یک بحران تبدیل نشود. به این معنی که بازار کار با کمبود کارگر و نیروی کار مواجه شود و رسیدگی به موضوع دستمزد به حاشیه رود.
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مدل فعالیت کسب و کارهای 
نوین با توجه بــه تفاوتی که 
با کســب و کارهای سنتی 
دارد ایجــاب مــی کند که 
محیطــی متفــاوت برای 
اســتقرار آنها ایجاد شــود. در تمام دنیا شهرک ها و یا 
 مجتمع هایی را برای فعالیت مجموعه استارت آپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان فراهم کــرده اند که تبادل 
اطالعات و تکنولوژی مابین کسب و کارهای مشابه به 
سهولت انجام شود. این جانمایی ها با تسهیالت ویژه 
و حمایت های مخصوص انجام می شــود. در کشور ما 
نیز در چند سل گذشته تا کنون این حمایت ها در قالب 
اختصاص زمین ها و اماکن مخصوص برای گردهمایی و 
استقرار استارت آپ ها انجام شده است. در همین رابطه 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگر شرکتی نوپا 
باشد و نیاز به خرید ملک نداشته باشد می توانیم آن را 
برای رهن سه ساله ملک از سوی صندوق حمایت کنیم.  
علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم 
امضای تفاهم نامه که در معاونت علمی برگزار شد، گفت: 
صندوق در حوزه های مختلف تالش کرده تسهیالت را 
برای شرکت های دانش بنیان فراهم کند. یکی از این 

نیازها استقرار و ایجاد دفتر محل کار است.
وحدت تصریح کرد: اگر شرکتی نوپا باشد و نیاز به خرید 
ملک نداشته باشد می توانیم آن را برای رهن سه ساله 

ملک از ســوی صندوق حمایت کنیم. رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: سیاست های ما بر این 
است که اگر شرکت های دانش بنیان و مراکز فناوری به 
صورت مجتمعی باشند اثربخشی بیشتری دارند بنابراین 
از نمونه های تشویقی برای حمایت از آنها استفاده می 
کنیم. وی ادامه داد: اگر شــرکت های دانش بنیان در 
ناحیه نوآوری قرار بگیرند بافت شهری اصالح می شود. 
وحدت تاکید کرد: برای نهادهایی مانند شتاب دهنده ها، 
شرکت های نوپا و مراکز فناوری نیز تسهیالت استقرار در 
قالب رهن اختصاص خواهیم داد تا بتوانند فعالیت های 

خود را توسعه دهند.
به هر ترتیب اظهارنظر و صحبت در رابطه با مشکالت 
 دانش بنیان ها بســیار اســت و در رابطــه با تک تک 

چالش های پیش روی این کسب و کارها سخن بسیار به 
میان آمده است. اما مشکالت استقرار شرکت های دانش 
بنیان و استارت آپ ها با آنکه مشکل بسیار مهم و قابل 
توجهی است فراموش شده است. تا چند سال گذشته 
پارک های علم و فناوری به دلیل آمار پایین این کسب 
 و کارها قادر به پوشش دهی و اســتقرار آنها در محل 
پارک ها بودند اما در یک الی دوسال اخیر با رشد فزاینده 
شرکت های دانش بنیان کسب و کارهای نوین مشکل 
استقرار آنها به جد مطرح شده و این کسب و کارها نیاز 
به ساماندهی مکانی دارند. موضوع استقرار شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها در واحدهای مسکونی را 
می توان قدمی رو به جلو برای ارزان سازی فعالیت این 
کسب و کارها عنوان کرد چراکه مشکل تهیه جا در حال 

حاضر برای تیم استارت آپی بسیار گران تمام می شود 
و هزینه ای غیرقابل برگشت برای شرکت های مذکور 
خواهد بود. شهرداری گامی مثبت برای بقای این کسب 
و کارها که ضامن نجات اقتصاد آسیب دیده ایران هستند 
برداشته است و اگر در ادامه موضوع سهم خواهی مطرح 
نشود جا دارد از این اقدام شایسته تقدیر و تشکر کرد. 
اما اگر موضوع ســهم خواهی مطرح شود نمی توان به 
آینده کاری دانش بنیان ها امیدوار بود. در حال حاضر 
سهم خواهی ارگان ها و ســازمان های مختلف سنگ 
در مسیر ادامه فعالیت این شرکت ها انداخته است و اگر 
ارگانی مانند شــهرداری هم بخواهد در این راه شریک 
شــود وضعیت شــرکت های مذکور تعریف چندانی 

نخواهد داشت.

اولین نمایشگاه بین المللی 
برندهــای برتر کفش، کیف 
و کاالی ورزشــی از تاریخ 5 
تا 8 شــهریور در ایران مال 
از ســاعت 14 تا 22 آماده 
پذیرایــی از بازدیدکنندگان خواهد بــود. در همین 
رابطه نشستی خبری در اتاق اصناف تهران با حضور 
رئیس اتاق اصناف و اعضای هیات رئیسه و روسای 4 
اتحادیه شــرکت کننده در این نمایشگاه برگزار شد. 
علی اژدرکــش رئیس اتحادیه کفش های ماشــینی 
تهران و رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه، سعید حیاتی 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کفش و مواد اولیه، 
مرتضی حق پرست رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان لوازم ورزشی، ابراهیم درستی نایب رئیس 
اول اتاق اصناف تهران، علی فاضلی دبیر اتاق اصناف 
تهران، حسین درودیان خزانه دار اتاق اصناف تهران و 
جمعی دیگر از اعضای شورای سیاست گذاری نخستین 
نمایشــگاه بین المللی برندهای برتــر کفش، کیف و 
کاالی ورزشــی ازجمله افراد حاضر در این نشســت 

خبری بودند.
در ابتدای این نشست رئیس اتاق اصناف تهران اظهار 
داشت: یکی از راه های عرضه و نشان دادن توانمندی ها 
برگزاری نمایشگاه است اما ما این نمایشگاه ها را تبدیل 
به یک فروشگاه کردیم و آنطور که الزم است ارتباط به 
فعاالن یک صنف در نمایشگاه ایجاد نمی شود. قاسم 
نوده  فراهانی اظهار داشــت: ما تولیدکنندگان خوبی 
داریم که در سخت ترین شرایط فعالیت می کنند اما 
متاســفانه قدر آنها را نمی دانیم و آنطور که الزم است 
از آنها حمایت نمی کنیم. تولیدکننده باید فقط به فکر 
تولید باشد و عرضه و صادرات نیز بر عهده افراد دیگر 
است. یک تولیدکننده خوب نمی تواند همزمان یک 
توزیع کننده و یا صادرکننده خوبی باشــد. وی ادامه 
داد: یکی از راه های عرضه و نشــان دادن توانمندی ها 
برگزاری نمایشگاه است اما ما این نمایشگاه ها را تبدیل 
به یک فروشگاه کردیم و آنطور که الزم است ارتباط به 

فعاالن یک صنف در نمایشگاه ایجاد نمی شود.
علی اژدرکش، رئیس ســتاد برگزاری نمایشگاه نیز با 
اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه بین المللی برندهای 
برتر کفش، کیف و کاالی ورزشی از 5 تا 8 شهریورماه 
در بازار بزرگ ایران "ایران مال" برپا می شــود اظهار 
داشت: این مجموعه طی روزهای برگزاری از ساعت 
14 تا 22 در مســاحتی بالغ  بر 10 هــزار متر میزبان 
نمایشگاه خواهد بود و چهار اتحادیه در تهران شامل 
اتحادیه کفش های ماشینی، سراجان، چرم و مواد اولیه 

و کاالی ورزشی در این رویداد حضور به هم می رسانند. 
او افزود: البته بالغ  بر 16 انجمن و اتحادیه دیگر از سراسر 
کشور با این نمایشگاه همراه خواهند شد و امیدواریم 
در راســتای برپایی این رویداد بتوانیم در کنار سایر 
کشورهای مولد و صادرکننده مد، پا به عرصه جهانی 
گذاریم. اژدرکش با اشاره به اینکه ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم در قالب زیرمجموعه هنر صنعت مد و لباس 
قرار می گیریم اظهار داشــت: در این راستا انتظارات 
بسیاری از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور داریم 
و تالش می کنیم با تولید مد اسالمی در این بخش ها در 
برابر تهاجمات فرهنگی بایستیم. رئیس ستاد برگزاری 
نخستین نمایشــگاه بین المللی برندهای برتر کفش، 
کیف و کاالی ورزشــی با تأکید بر وجود فاصله بسیار 
میان جامعه طراحان و تولیدکنندگان اذعان داشت: 
قرار نیست طراحان کارگاه یا کارخانه های تولیدی راه 
بیاندازند اما واقعیت این است که بخش تولید و اصناف 
نیاز مبرمی به همراهی جامعه طراحان مد و لباس دارند 
و امیدواریم در این رویداد، اتصال الزم میان دو بخش 
طراحی و تولید برقرار شود و در مسیر دستیابی به این 
هدف، رایزنی هایی با کارگروه ساماندهی مد و لباس 

کشور و انجمن طراحان پارچه و لباس انجام داده ایم.
این فعال صنفی در پاسخ به ســول "گسب و کار" در 
رابطه با اهمیت حضور تامین کنندگان مواد اولیه در 
نمایشگاههای داخلی گفت: هر کاالیی برای تولید به 
مواد اولیه نیاز دارد و برای تولید محصول نهایی ومورد 
نیاز مصرف کننده باید مواد اولیه وجود داشــته باد تا 
تولید شکل بگیرد. بنابراین در این زمینه فضای حضور 
تاکین کنندگان مواد اولیه خارجی را فراهم کرده ایم 
تا با قرار گرفتن در کنار برندهای داخلی زمینه تامکین 

مواد  اولیه تسهیا شود. در حال حاضر برای تولید یک 
کفش نزدیک به 40 قلم کاالی واسطه ای و مواد اولیه 
مورد نیاز است که برای تامین بسیاری از آنها در سال 
گذشته با مشــکالت زیادی مواجه بودیم و قرار است 
با برگزاری این قبیل نمایشــگاهها مشکالت کاهش 

پیدا کنند. 
اژدرکش همچنین از حضور برخــی فعاالن خارجی 
در بخش مواد اولیه به ویژه از کشــور ترکیه خبر داد و 
پیش بینی کرد جمعی از بازدیدکنندگان نمایشگاه از 
کشور عراق پا به این رویداد گذارند. هر لباس و پوشاکی 
که انسان با توجه به ســلیقه و شرایط اجتماعی خود 
اســتفاده می کند، زیرمجموعه صنعت مد و فشن به 
حساب می آید که اگر این مهم را بپذیریم می توان به 
طراحی ایرانی- اسالمی و اقتصاد اصولی این صنعت 
بیش از گذشته ورود کرد. وی با بیان اینکه نمایشگاه 
مذکور با رویکرد طراحــی و تولید محصوالت ایرانی- 
اسالمی برگزار شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این 
است که ایران در کنار دیگر کشورهای تولیدکننده و 
صاحب برند و طراحی قرار گرفته و محصول با طراحی 
ایرانی-اسالمی به بازار معرفی کند؛ البته در صنعت مد 
کشور، فاصله طراحان و تولیدکنندگان قابل توجه است 
و در این نمایشگاه به دنبال آن هستیم تا این فاصله را 

کاهش دهیم.
مرتضی حق پرســت رئیس اتحادیه تولیدکنندگاه و 
فروشندگان لوازم ورزشــی نیز گفت: وضعیت در این 
صنف اکنون به تعادل رسیده است. در گذشته برخی 
کاالی ورزشی مانند دوچرخه در کشور تولید می شد 
که حتی اگر یک واردکننــده کاالی چینی را به ایران 
می آورد اما باز مردم به تولید ایرانی تمایل داشتند اما 

از زمانی که تولیدکنندگان چینی به ســمت استفاده 
از تکنولوژی رفتند این ساختار برعکس شد و همان 
کارخانه دوچرخه ســازی به دلیل عدم تطبیق خود با 

تکنولوژی روز تعطیل شد.
در ادامه ســعید حیاتی رئیس اتحادیه فروشندگان 
چرم و لوازم کفش با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه 
بین المللی برندهای کفش، کیف و کاالهای ورزشــی 
هدف از برگزاری این نمایشگاه را تبدیل شرایط بالقوه 
به بالفعل دانست و افزود: در ســالهای اخیر روال کار 
اتحادیه این شده که وضعیت مواد اولیه را رصد کنند 
و گزارش های الزم را به وزارت صنعت برسانند و برای 
تامین مواد رایزنی کنند. متاسفانه شرایط به گونه ای 
شد که ما فقط به دنبال تامین مواد اولیه مثل چسب، 
کفی کفش و دیگر لوازم بودیم. حیاتی افزود: به طور 
مثال تامین چسب در سال گذشته برای صنف ما بسیار 
سخت شــد و همان بحرانی را که در کاغذ داشتیم در 
چسب هم تجربه کردیم به طوری که برخی واحدهای 
تولیدی چند روز تعطیل شدند. حیاتی تصریح کرد: 
خوشبختانه با مدیریت اتاق اصناف و تشکیل کارگروه 
ویژه این مشــکل بعد از چند ماه حل شد و اکنون به 
اندازه مصرف دو سال در کشــور چسب وجود دارد و 
حتی به کشورهایی مانند آذربایجان و ترکیه صادرات 

داریم.
وی در خصوص وضعیت چــرم گفت: در حال حاضر 
300 کارخانه چرم در کشور وجود دارد که 270 واحد 
آن چرم ســنگین تولید می کنند. در سال گذشته با 
توجه به افزایش قیمت ارز بــه جای آنکه بازار داخل 
را تامین کنند شــروع به صادرات کردند و عوارض 
صادرات را نیز پرداخت نکردند اما اکنون با هماهنگی 
وزارت صمت وضعیت بهتر شده اســت. البته هنوز 
مشــکالتی در بخش نقدینگی وجود دارد.در بحث 
نقدینگی با ضعف جــدی مواجهیم. او بــا تأکید بر 
اینکه به دلیل رکــود در بازار در بحــث نقدینگی با 
ضعف جدی مواجه هستیم و موانعی در بحث بیمه 
و مالیات بر سر راهمان اســت اذعان داشت: باوجود 
تمامی این موانع اما تا به امروز 90 درصد غرفه های ما 
در بخش مواد اولیه تکمیل شده و باید بگویم که پس 
از خروج امریکا از برجام شرایطی را فراهم آورده ایم که 
همچون دوربین و دیده بان، حوزه مواد اولیه را با دقت 
رصد و خألها را با رایزنی پرکنیم. مرتضی حق پرست 
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان 
لوازم ورزشی دیگر سخنران این نشست خبری بود 
و با اشــاره به این نکته که ما ایرانیان در بحث کاالی 
ورزشی بیشتر با برندهای خارجی آشنایی داریم و از 
ظرفیت های ملی غافل هستیم گفت: این نمایشگاه 
فرصت مناسبی برای حضور و معرفی برندهای ایرانی 

فراهم می کند.

رهن 3 ساله ملک برای كسب و كارهای نوین و شركت های دانش بنیان اجرایی می شود

ساماندهی  محل استقرار دانش بنیان ها و  استارت آپ ها

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی برندهای برتر كفش، كیف و كاالی ورزشی در پاسخ به »كسب و كار«:

تولید کفش به ۴۰ قلم کاالی  واسطه ای نیاز دارد

ضرورت ایجاد یک محیط کامال جدا از قوانین فعلی جامعه
موسی ترابی، کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

 استارت آپ ها در اکثر کشور ها  محیطی مناسب و مساعد برای رشد اقتصادی پرورش می یابند، ولی در کشور ما وضعیت به این شکل نیست. با اینکه سال های سال از ورود این کسب و کارها و ظهور آن ها در فضای کسب و کاری کشور می گذرد 
هنوز مشکالت ابتدایی بر سر راه فعالیت انها قرار دارد. شاید اقداماتی برای توسعه این کسب و کارها انجام شده باشد اما به هیچ عنوان کافی و در حد و اندازه تاثیرگذاری آنها نبوده است. اگر واقعا بتوانیم از میزان تاثیرگذاری استارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان درک داشته باشیم و تجربیات واقعی کشورهای دیگر را در این زمینه دیده باشیم متوجه خواهیم شد که اگر حمایت ها در مسیر واقعی و درست پیش برود اقتصاد ایران در جهان شناخته شده تر خواهد شد.
در حد صحبت و شعار تمام این وعده ها وجود دارد. باید از شعار دادن فاصله بگیریم و به سمت اجرای واقعی قدم برداریم. پیشنهادی که می شود در رابطه با تسریع رشد استارت آپ ها داد ایجاد یک محیط- که کامالً از قوانین فعلی جامعه ایزوله است، 
که ابتدا در این محیط رشد کرده و پا بگیرند سپس به خارج این محیط هدایت و با قوانین هدایتگری که برای آن ها وضع شده مواجه شوند نه با یک سری موانع. در رابطه با استقرار و جانمایی استارت آپ ها می خواهند کارهایی حرفه ای انجام دهند که 

شاید تاکنون برخی از آنها اجرایی شده باشد اما اجاره داری حرفه ای این کسب و کارها در حد شعار است و بسیاری از این کسب و کارها مکان استقرار مناسب به رغم داشتن ایده های بکر و خالقانه ندارند. 
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رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: 
با توجه به بهره گیری از تکنولوژی های مدرن، افزایش 
راندمان تولید و استفاده از سیستم های خنک کننده 
تولید روزانه قارچ در کشور به 450 تن رسید.محمد 
حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی از رشــد تولید قارچ خبر داد و گفت: علی 
رغم شرایط نامناسب آب و هوایی و کاهش راندمان 
کامپوست ها در فصل تابستان، اما تولید این محصول 
افزایش یافته که همین امر موجب شده تا قیمت قارچ 
نسبت به هفته گذشته یک هزار تومان کاهش یابد. 
وی نرخ کنونی هر کیلو قارچ در بازار را 12 تا 14 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که امسال 
قیمت منطقی هر کیلو قارچ با احتساب 25 درصد 

سود حداقل 14 هزار و 300 تومان است.
افشار با اشاره به دالیل افزایش تولید قارچ در فصل 
تابستان بیان کرد: واحد های تولیدی با بهره گیری 

از تکنولوژی مدرن و استفاده از سیستم های خنک 
کننده قوی، راندمان تولید را افزایش دادند به طوریکه 
براســاس آمار روزانه 450 تن قارچ در کشور تولید 
می شود.این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت 
صادرات قارچ گفت: هم اکنون صادرات قارچ به روسیه 
به سبب مشکالت حمل و نقل و گمرگ با اختالالتی 
روبروست که به همین خاطر با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی در صدد رفع آن هستیم، ضمن آنکه مشکل 
تخلیه و بارگیری در مرز عراق همچنان رفع نشده 
است تا بتوانیم با کامیون های یخچال دار، صادرات 

بدون توقف از مبدا به مرز داشته باشیم.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قــارچ خوراکی با 
اشــاره به اینکه صادرات قارچ به عراق و امارات افت 
چشمگیری داشته اســت، بیان کرد: این در حالی 
است که تا قبل از فصل تابستان، روزانه 20 تن قارچ به 

عراق صادر می شد.

یک تولیدکننده پوشاک با اشاره به واردات 80 درصدی 
مواد اولیه در کشور، گفت: باید تولیدکنندگان شناسایی 
و خودشــان مامور واردات شــوند، اما در حال حاضر 
البی گران مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد می کنند و با چند 
برابر قیمت به تولیدکنندگان عرضه می کنند. میزگرد 
آسیب شناسی صنعت پوشاک ایران در محل موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی با حضور رئیس اداره 
نساجی و پوشاک، اعضای صنف پوشاک و کارشناسان 

این حوزه برگزار شد.
در این نشست منصور الیاسی با بیان اینکه ما چندین 
ســال اســت به دنبال عارضه یابی در صنعت پوشاک 
هستیم و هنوز به بحث رونق تولید نرسیدیم، اظهار کرد: 
مشکالت مشخص است؛ بنابراین ما باید در جلساتی 
مسئوالن را مجاب کنیم که مسئولیت هایشان را درست 
انجام دهند. وی افزود: ما می توانیم در این صنعت روش 
ترکیه را کپی کنیم و به یکی از بهترین تولیدکنندگان 
پوشاک تبدیل شویم. الیاسی همچنین با بیان اینکه به 
نظر نمی رسد تولیدکننده موفق پوشاک در کشور وجود 
داشته باشد، تصریح کرد: تولیدکننده موفق کسی است 
که در طول فعالیتش زمین نخورده باشد. کارخانه من که 
بزرگترین کارخانه تولید صنعتی پوشاک است، در حال 
حاضر بعد از هشت سال با 25 درصد ظرفیت فعالیت 

می کند.این تولیدکننده با بیان این که محور جلسات 
این سوال از مسئوالن باشد که چرا راهکارها را می دانند، 
اما به وظایف خود عمل نمی کنند، تصریح کرد: بیش از 
80 درصد مواد اولیه مورد نیاز در صنعت پوشاک وارداتی 

است، اما در زمینه واردات مشکل وجود دارد.
وی افزود: باید تولیدکنندگان شناســایی و خودشان 
مامور واردات شــوند، اما در حال حاضر البی گران مواد 
اولیه را با ارز نیمایی وارد می کنند و با چند برابر قیمت به 
تولیدکنندگان عرضه می کنند. الیاسی نبود بودجه برای 
مشارکت تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی و 
بهره بانکی باال را از جمله دیگر مشکالت صنعت پوشاک 
عنوان کرد.همچنین به گفته این تولیدکننده با وجود 
افزایش نرخ ارز در سال گذشــته قاچاق تغییر زیادی 
نکرده، به طوری که نزدیک سه میلیارد دالر قاچاق ساالنه 
پوشاک در سال گذشته فقط 300 تا 400 میلیون دالر 
کم تر شده است.وی با اشاره به واردات 60 میلیون دالری 
قانون پوشاک در سال گذشــته، گفت: کارگروه توزیع 
مواد اولیه فقط یک مسکن موقت بوده و نتوانسته دردی 
را درمان کند. الیاسی در پایان اظهار کرد: در سال های 
اخیر شاهد تالش های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( بودیم، اما این تالش ها کافی نبوده و احتماال 

ابزارهای کافی در اختیار این نهاد نیست.

دو مقام مسئول در حوزه علم و فناوری بر اهمیت ورود 
و حمایت از شــرکت های دانش بنیان در حوزه هوش 
مصنوعی تأکید کرده و از برنامه جدی حمایتی برای این 
حوزه تکنولوژی خبر دادند.هوش مصنوعی محل تالقی 
بسیاری از علوم و فنون است که کاربردهای گوناگون و 
فراوانی در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست شناسی 
و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد. بنابر 
اهمیت حوزه هوش مصنوعی و تأثیرگذاری آن بر زندگی 
آینده، ورود استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان ایرانی به 
حوزه هوش مصنوعی اهمیت باالیی دارد و 2 نهاد معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی به عنوان حامیان این شرکتها باید بیش از 
گذشته در این حوزه سرمایه گذاری و برنامه ریزی کنند از 
همین رو نظر معاون علمی و رئیس صندوق نوآوری را در 

این زمینه جویا شدیم.
دکتر علی وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری 
و شکوفایی اظهار کرد: شــرکتهای دانش بنیان زیادی 
در حوزه هوش مصنوعــی فعالیت می کننــد و ما در 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در حال آماده سازی یک 
برنامه هســتیم که بــه زودی از آن رونمایی می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه البتــه پیش از ایــن برنامه نیز از 
شرکتهای این حوزه حمایت می کنیم، بیان کرد: برنامه 
 جدید حمایتی در قالب بســته های تشــویقی شامل 
تکنولوژی های آینده می شود که هوش مصنوعی نیز 
جزء این تکنولوژی ها به شمار می رود.وی با بیان اینکه 

 این برنامه با مشــارکت معاونت علمــی و فناوری اجرا 
می شود، گفت: این تســهیالت به 2 بخش تقسیم می 
شود؛ اولین قسمت موضوع گرنت است که در این زمینه 
معاونت علمی و فناوری ورود می کند و بخش دیگر که در 
حوزه توسعه است ما در صندوق وارد می شویم. رئیس 
هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم 
که در عرض یک سال زمینه سازی خوبی در حوزه هوش 
مصنوعی و سایر تکنولوژی های آینده انجام دهیم که 
شرکتها یا تقویت شوند یا یک سری شرکتهای جدید وارد 
این عرصه شوند و ما از آنها حمایت کنیم.وی تاکید کرد: 
در صدد هستیم که در یک سال با این برنامه تاثیر گذاری 

جدی داشته باشیم.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
نیز با اشاره به وضعیت اســتارت آپ های حوزه هوش 
مصنوعی اظهار کرد: امروزه هوش مصنوعی در اقتصاد 
دانش بنیان خیلــی ورود پیدا کرده و اســتارت آپهای 
خدماتی زیادی به این حوزه وارد شده اند؛ به عنوان مثال 
در حوزه حمل و نقل هوشــمند یا در حوزه دیجیتال از 
هوش مصنوعی استفاده می شود. وی افزود: بخش عمده 
ای از اقتصاد دیجیتال روی هــوش مصنوعی متمرکز 
است و شــرکتهای دانش بنیان ایرانی هم نرم افزارهای 
خوبی را در این حوزه توسعه داده اند.ستاری ادامه داد: در 
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به صورت جدی روی مبحث 

هوش مصنوعی کار می کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و 
تصویری با بیان اینکه تلویزیون های قاچاق دارای گیرنده 
ماهواره به راحتی در بازار عرضه می شوند، گفت: قاچاق 
کاال افزایش یافته است. بابک ثقفی از ایجاد تعادل نسبی 
در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: با خروج شرکت های 
تولیدکننده لوازم خانگی که اتفاقاً بسیار ناگهانی از بازار 
ایران صورت گرفت، تولیدکنندگان داخلی توانسته اند 
خود را پیدا کرده و فروش را در بــازار افزایش دهند. این 
در شرایطی است که قطع همکاری شرکت های کره ای و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران تنش هایی را نیز در 
بازار ایجاد کرد که خوشبختانه اکنون مدیریت شده است. 
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و 
تصویری افزود: سال گذشته افزایش قیمت کاالها و کمبود 
آن در بازار نارضایتی را برای مصرف کنندگان به همراه 
داشت ولی امروز تحت تاثیر 3 عامل بازار به تعادل رسیده 
است. به این معنا که تولیدکنندگان ایرانی که تحت فشار 
خارجی ها قرار داشته اند توانسته اند احیاء شوند و برخی 
برندهای قدیمی به خصوص در حوزه تولید یخچال، هم 
اکنون تعداد کارگران خود را افزایش و تولید را باال برده اند.
ثقفی گفت: امید به آینده در میان تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، فضای مناسبی را رقم زده و ظرف ماه های آینده 
باالرفتن سطح تولید داخلی را سبب خواهد شد. البته به 

موازات این، کاهش مصرف داخلی نیز به دلیل افزایش 
قیمت ارز و سطح عمومی قیمت ها در بازار مشاهده می 
شود. وی به مقایســه ای در حوزه تولید و مصرف لوازم 
خانگی در کشــور ترکیه پرداخت و گفت: 4 سال قبل 
میزان مصرف تلویزیون در ترکیه 3 میلیون عدد بود که 
امسال نیز همان رقم به ثبت رسیده است. اما در ایران 4 
ســال قبل میزان مصرف 2 میلیون دستگاه بود که هم 
اکنون به 1.4 میلیون دستگاه رسیده است که به دلیل 

مسائل سخت اقتصادی و معیشتی مردم است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کــرد: از 1.4 میلیون 
دســتگاه تلویزیون که در بازار داخلــی به مصرف می 
رسد، 600 هزار دســتگاه به صورت قاچاق وارد شده و 
متاســفانه فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی و 
فروش محصوالت آنها در بازار تنگ کرده اســت. ثقفی 
با اشاره به انجام بررسی های میدانی خود در بازار لوازم 
خانگی خیابان جمهوری خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
فروشگاه های بزرگی که در گذشــته محصوالت برند 
 کره ای را کــه بعضاً در داخل کشــور تولیــد یا مونتاژ 
می شد به فروش می رساندند، اقدام به عرضه کاالهای 
قاچاق می کنند که اتفاقاً ورود این کاالها به کشور ممنوع 
است. اما اکنون در قالب اجناس شرکتی در بازار داخلی 

به فروش می رسد.

۸۰ درصد مواد اولیه پوشاک وارداتی است

صادرات ۶ هزار تن قارچ در سه ماهه نخست سال

قاچاق افزایش یافت

فروش تلویزیون های دارای گیرنده ماهواره در بازار

وجود ظرفیت باالی نوآورانه در مناطق  آزاد
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خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

آیا استارت آپ ها کلید حل مشکالت کشور هستند؟
حركت به سمت استارت آپ ها

»براي آنكه اقتصاد ايران بتواند خود را ميان قدرت هاي برتر اقتصادي قرار داده و 
از ظرفيت جوانان استفاده كند، بايد به سمت به يك دولت جوان و استارت آپي 
حركت كند.« اين بخشي از صحبت هاي وزير كار كشور است؛ صحبت هايي كه 
در آن عبارت نامانوس »دولت استارت آپي« ديده مي شود. به نظر مي رسد دولت 
آنچنان به استارت آپ ها عالقه مند شده كه تصوري غيرواقعي نسبت به اين حيطه 
پيدا كرده است. استارت آپ موضوعي  است كه اخيرا بيشتر درباره آن مي شنويم. 
از رئيس جمهور و معاون اول گرفته تا وزراي دولت، اخيرا در صحبت هاي شــان 
تاكيد ويژه اي به توانايي هاي اســتارت آپ ها دارند و از صحبت هاي شان اين طور 
به نظر مي رسد كه استارت آپ ها را حالل مشكالت مي دانند. اين درحالي است 
كه بزرگ ترين و شناخته شده ترين استارت آپ هاي ايراني هنوز هم با مشكالت 
عجيب و تازه اي مواجه مي شــوند كه وجود آنها را به خطــر مي اندازد. به همين 
دليل فعاالن اســتارت آپي معتقدند كه دولت اطالعي از مشــكالت آنها ندارد و 
بهتر است به اين حوزه وارد نشوند. اميد به استارت آپ ها در ميان دولتي ها هرروز 
پررنگ تر مي شود و به نظر مي رسد كه دولت، استارت آپ ها را نوعي معجزه و كليد 
حل مشكالت مي داند. رئيس جمهور كشورمان در نشستي به وزرا و مديران خود 
توصيه كرد تا از توانايي هاي اســتارت آپ ها براي حل مشكالت شان بهره ببرند: 
»استارت آپ ها به راحتي مي توانند مشكالت چاه هاي آب كشاورزي و نيروگاه ها 
را حل كنند. ما خود را گرفتار كاغذها و آيين نامه هاي دو قرن پيش كرده ايم. اما با 
سيستم هاي استارت آپي به راحتي مي توان اين موارد را حل كرد. براي حل همين 
موارد مطرح شده رحماني، ستاري و جهرمي با استارت آپ هايي كه در سطح باال 

كار مي كنند قرارداد ببندند تا سريعا مشكالت را رفع كنند.«
»رضا الفت نسب« سخنگو و عضو هيات مديره »اتحاديه كشوري كسب وكارهاي 
مجازي« دليــل توجه دولتي ها به اســتارت آپ ها ناشــي از رضايــت مردم از 
استارت آپ هاي بزرگ مانند تاكسي هاي آنالين مي داند كه دولت را تشويق كرده 
تا از نگاه كسب وكارهاي نوين براي حل مشكالتش بهره ببرد. او باور دارد كه چنين 
رخدادي بسيار خوب است؛ چراكه موجب پذيرفته شدن فرهنگ كار استارت آپي 
در كشور مي شود: »كار استارت آپي كاري است كه مردم بتوانند براساس يك نياز 
مساله محور و با چابكي موضوع را حل كنند. ما معتقديم كه استارت آپ ها در ساير 
حوزه ها فعال باشــند و حتي هزينه هاي اجرايي دولت ها را كاهش دهند. به نظر 

مي رسد كه دولت نيز چنين نگاهي دارد.«
به گفته الفت نسب در حال حاضر رئيس جمهور و معاون اول رياست جمهوري كامال 
از مشكالت استارت آپي اطالع دارند اما بايد ديد كه در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد 
چراكه با تاييدات كالمي دولتمردان مشكالت استارت آپ ها حل نمي شود. او به 
شكايت وزارت بهداشت و درمان از استارتاپ »آزمايش آنالين« اشاره مي كند كه 
در ابتداي فعاليتش با مشكالت عجيبي روبه رو شده  از جمله حكم بازداشتي كه 
براي مديرعامل آن صادر شد. اين موضوع در حالي رخ داده كه به گفته الفت نسب 
طبق قانون قرار نبود وزارتخانه هاي دولتي از شركت هاي استارت آپي شكايت كنند: 
»البته قبول داريم كه اقداماتي براي تسهيل كار استارت آپ ها انجام شده است اما 

اين اقدامات جدي نيستند و ما حمايت خاصي در اليه هاي دولت نمي بينيم. 
سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي در پاسخ به 
اين سوال كه آيا اين احساس دولت كه استارت آپ ها قادر به حل مشكالت كشور 
هستند، انتظار بيش از حد و تفكر خطرناكي نيست، توضيح داد: استارت آپ ها در 
حوزه تجارت الكترونيك مي توانند كمك كنند؛ اما نبايد تخصص ها را رها كرد تا 
اپليكيشني تمام مشكالت را حل كند. او مي گويد استارت آپ ها مي توانند ابزار 
باشــند تا به كارهاي تخصصي كمك كنند: »براي مثال ممكن است در بخش 
تجاري مشكل توزيع وجود داشته كه مي توان آن را با حضور استارت آپ ها رفع 
كرد. اما مهم ترين مورد اين اســت كه ما تفكر استارت آپي را بر خود حاكم كنيم 
تفكر استارت آپي تفكري است كه به جوانان اعتقاد داشته باشيم و بروكراسي هاي 
اداري را حذف كنيم تا چابك عمل كنيم. چراكه اين بروكراسي سرعت و انگيزه 
استارت آپ ها را از بين مي برد. دولت بايد زيرساخت ها را آماده كند، دولت مي تواند 

بر استارت آپ ها نظارت كند اما بهتر است وارد كار نشود. 

استارت آپ ها دستاويز جديد دولت
»ناصر غانم زاده« فعال حوزه اســتارتاپي عقيده ديگري دارد و دليل روي  آوردن 
دولت به استارتاپ ها را از ناچاري و نداشتن حرفي براي گفتن تا عملكردي براي 
ارائه مي داند. به گزارش ديجياتو، او مي گويد: اين تفكر بسيار خطرناكي است چراكه 
در دولت جوي مانند سال هاي 84 تا ۹۰ ايجاد مي كند كه واژه كارآفريني بسيار 
شنيده مي شد. غانم زاده معتقد است كه ورود دولت به هر زمينه اي فسادزاست؛ او 
تاكيد مي كند حتي اگر دولت خوب باشد هم ايجاد فساد مي كند. او مي گويد: اين 
موضوعي است كه در ساير كشورها پذيرفته شده و به همين دليل دخالت دولت را 
هر روز كمتر و كمتر مي كنند تا به حداقل ممكن برسد. اين فعال حوزه استارت آپي 
در پاسخ به اين سوال كه دولت تا چه اندازه به مشكالت استارت آپ ها واقف و رشد 
استارت آپ ها برايش اهميت دارد، پاســخ داد: »فكر نمي كنم دولت  از مشكالت 
استارت آپي اطالعي داشته باشد، چرا بايد اطالع داشته باشد؟ وجود استارت آپي ها 
براي آنها بي تاثير است. تصور كنيد استارت آپ ايران يك مجموعه است كه در آن 
بمبي منفجر مي شود و تمام استارت آپ ها از بين مي روند. آيا در اين شرايط به دولت 

آسيبي وارد مي شود؟«
شايان شليله ديگر فعال حوزه استارت آپي شروع توجه دولت به استارت آپ ها از 
انتخابات رياست جمهوري گذشته عنوان مي كند و مي گويد از آنجايي كه كشور 
به سمت استارت آپي شــدن پيش مي رود و اين موضوع ترند روز است؛ توجه به 
استارت آپ ها مي تواند شعار خوبي باشد: »البته توجه به استارت آپ ها بسيار براي 

كشور مفيد است.« 

آگاهی

هم زمان با عید ســعید قربان، کارخانۀ 
تولید بنتونیت شــرکت فوالد سنگان 
با ظرفیت 1۰۰ هزار تن در سال و با اتکا 
به توانمندی شــرکت صنعتی و معدنی 

آتیه فوالد نقش جهان افتتاح شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگان 
افتتاح این کارخانه را گامی اساسی در 
جهت خودکفایی به این ماده دانســت 
و گفت: بنتونیت به عنــوان یک مادۀ 
 معدنی بــرای تولید گندله اســتفاده 

می شود.
علی امرایی با تأکیــد بر این که پیش از 
احداث کارخانه این مــاده از خارج از 
منطقه تأمین می شد، ادامه داد: با توجه 
به شعار امســال مبنی بر رونق تولید، 
تالش شد با احداث این واحد تولیدی، 
 این منطقه در زمینۀ بنتونیت خودکفا 

شود.
وی ظرفیت ایــن کارخانــه را تا ۲۰۰ 
هــزار تــن قابل افزایش دانســت و 
درخصــوص موضوع اشــتغال زایی 
تصریح کرد: با احــداث و بهره برداری 
از کارخانۀ تولید بنتونیت در شــرکت 
فوالد سنگان به طور مســتقیم برای 
۲۰ نفــر و به طور غیرمســتقیم برای 
 1۰۰ نفر فرصت شــغلی ایجاد شــده

 است.
مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگان 
با تأکید بــر این که ایــن کارخانه نیاز 
گندله ســازی 5 میلیون تنی شرکت 
فوالد ســنگان و سایر شــرکت های 
منطقه را تأمین می کنــد، اظهار کرد: 
این واحد تولیدی با ســرمایه گذاری 
 اولیۀ 1۴۰ میلیارد ریال احداث شــده

 است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به میزان پیشــرفت پروژۀ 
کنسانتره ســازی فــوالد ســنگان 
تصریح کرد: این خــط تولید نیز طی 
 چند ماه آتی به بهره بــرداری خواهد 

رسید.
مدیرعامل شــرکت فوالد ســنگان 
با بیــان این که برای بهره بــرداری از 
خط تولید این کارخانه نیز اســتفادۀ 
حداکثری از نیروهای بومی در دستور 
کار قــرار دارد، گفت: بــا راه اندازی 
کارخانــۀ کنسانتره ســازی ۴۰۰ نفر 

به صــورت مســتقیم و ۳۰۰۰ نفر نیز 
 به طور غیرمســتقیم مشــغول به کار

 خواهند شد.
امرایی کارخانۀ کنسانتره را بزرگ ترین 
کارخانۀ 5 میلیون تنی شــرق کشور 
دانست و با تأکید بر این که این کارخانه 
نقش تعیین کننــده ای در تأمین مواد 
اولیــۀ پایدار بــرای شــرکت فوالد 
مبارکــه دارد، گفت: بــه بهره برداری 
رســاندن این خــط تولید تــا پایان 
 ســال جاری در دســتور کار است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت استفادۀ 
بهینه از منابع آبی در خطوط تولید اظهار 
کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه، این 
پروژه برای اولین بار در ایران با استفاده 
از تکنولوژی بسیار پیشرفته و مطابق با 
آخرین استانداردهای زیست محیطی 
اجرا شده است، به نحوی که در فرایند 
تولید آن حدود 7۰ درصد آب مصرفی 
 به چرخۀ تولید بازگردانده می شــود.
امرایی بــا تأکید بر این کــه در حال 
حاضر 8۰۰ نفر در دو شیفت به صورت 
پیوسته برای تکمیل این پروژه فعالیت 
می کنند، تصریح کرد: در ســالی که از 
ســوی مقام معظم رهبری سال »رونق 
تولید« نام گذاری شــده اســت، این 
 واحد نقش بســزایی در اشتغال زایی
بیــکاری  معضــل  کاهــش  و   
داشــت. خواهــد   شهرســتان 
مدیرعامل فوالد سنگان در ادامۀ سخنان 
خود با اشاره به اقدامات این شرکت در 
حوزۀ مسئولیت های اجتماعی گفت: در 
حال حاضر 7 مدرسه در منطقۀ سنگان 

و خواف در حال احداث اســت و تالش 
خواهیم کرد تا این مــدارس هم زمان 
 با مهرماه بــه بهره برداری برســند.
 وی مشــارکت در احــداث برخــی 
از دیگــر زیرســاخت های منطقــه، 
برگــزاری گلریزان برای آزادســازی 
زندانیــان جرائم غیرعمد، توســعۀ 
ورزش شهرستان، ایجاد فضاهای سبز 
و حمایــت از تعاونی های تولیدی برای 
رونق اشتغال شهرســتان را بخشی از 
 دیگر اقدامات فوالد ســنگان در این

 منطقه دانست.

این کارخانه با توجه به راهبردهای فوالد 
مبارکه و به منظور تکمیل زنجیرۀ فوالد 

احداث شده است
در ایــن آئین، محمدیاســر طیب نیا، 
معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه، 
ضمــن قدردانــی از فعالیت هــای 
انجام شده افزود: این کارخانه با توجه 
به راهبردهای فوالد مبارکه و به منظور 
 تکمیل زنجیرۀ فوالد احداث شده است.
طیب نیــا تصریــح کــرد: در منطقۀ 
ســنگان ســرمایه گذاری زیادی در 
بخــش تأمین مــواد اولیــه صورت 
گرفته اســت و پیش بینی می شود در 
چند ماه آینده با بهره بــرداری از این 
کارخانه، بخشــی از زنجیــرۀ تأمین 
 تکمیل شــود. به طورقطع بهره برداری 
از پروژۀ پنج میلیون تنی کنســانترۀ 
فــوالد ســنگان نقش مهمــی در 
تأمین مــواد اولیه و کاهش ریســک 
تأمیــن مــواد اولیــه بــرای فوالد 

 مبارکــه به دنبــال خواهد داشــت.
معاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه 
میزان نیاز بنتونیت را 1۰۰ هزار تن در 
ســال اعالم کرد و گفت: این کارخانه 
در ســال رونق تولید، علی رغم وجود 
 تحریم ها، به مدار تولید اضافه شــد.
اقدامــات فــوالد مبارکــه آثــار و 
بــرکات زیادی برای توســعۀ صنعتی 
 شهرســتان خواف در پی داشته است.
دکتر نگهبان، نماینــدۀ مردم خواف و 
رشــتخوار در مجلس شورای اسالمی 
نیز ضمن قدردانی از فــوالد مبارکه، 
شــرکت فوالد ســنگان و شــرکت 
آتیه فوالد نقش جهــان گفت: اقدامات 
این شــرکت آثــار و بــرکات زیادی 
 برای توســعۀ صنعتی شهرســتان
  خــواف در پــی داشــته اســت.
نایب رئیس فراکســیون معدن مجلس 
شورای اســالمی همچنین از اقدامات 
و تالش های شــرکت فوالد ســنگان 
در خصوص فعالیت هــای اجتماعی و 
برنامه ریــزی برای ســاخت 7 واحد 
آموزشی در شهرســتان خواف تشکر 
و ابراز امیدواری کــرد این واحدهای 
 آموزشی تا مهرماه ۹8 افتتاح شود و به 

بهره برداری برسد.
  

 یکی از ویژگی های ایــن طرح زمان 
کوتاه ۴ ماه برای بهره برداری از آن است
حســین کفعمــی مدیرعامــل آتیه 
فوالد نقش جهان در مراســم افتتاح 
پــروژۀ تولیــد پــودر میکرونیزه 
 بنتونیت فوالد ســنگان مطرح کرد:
ایــن  هــای  ویژگــی  از  یکــی 
طــرح زمــان کوتاه ۴ مــاه بــرای 
اســت. آن  از   بهره بــرداری 
ســرمایۀ  این طرح 1۴ میلیارد تومان 
بود و  چنانچه این طرح امســال آغاز 
می شد،  قطعا به دلیل  تورم و افزایش 
هزینه ها میزان سرمایه گذاری حتی به 
 بیش از ۲۰ میلیارد تومان می رســید.
بازگشت سرمایۀ  این طرح با توجه به 
 طرح توجیهی،  یک سال و ۹ ماه است.
مصرف بنتونیت در هر تــن گندله در 
کل دنیا حدود 17 کیلوگرم است، اما با 
این طرح مصرف به ۹ کیلوگرم کاهش 

خواهد یافت.

 راهکار رهایی از اقتصاد
 تک محصولی

توليــد داخلــی اگــر در كشــور تحقــق پيــدا كنــد 
 بخــش اقتصــادی مــی توانــد از درآمدهــای نفتــی

 بــی نيــاز شــود و ايــن مشــكل صــادرات تــك 
محصولــی برای هميشــه حل شــود. كشــور مــا اگر 
 به اقتصــاد تــك محصولــی از ابتدا تــا به امــروز تكيه

 نمی كرد در ساليان گذشته توليد داخلی به خودكفايی و 
رونق می رسيد. اين در حالی اســت كه اگر رونق اتفاق نی 
افتاد، ماليات به عنوان جايگزين اقتصاد نفتی قرار می گرفت 
و مشكالت معيشتی و اشتغال رفع می شد. بنابراين تمركز 
در اين ســال ها بايد بر روی توليد قرار داشته باشد تا بتوان 
با جايگزينی ماليات بجای اقتصاد نفتی وابستگی را از اين 
بخش برداريم. مسير توليد داخلی و رهايی از اقتصاد نفتی 
از توليدكننده و حمايت مستمر و مناسب از آن می گذرد. 
البته در حال حاضر بايد به دنبال راهكارهايی برای حمايت 
از كسب و كارهای داخلی و رونق آنها باشيم تا با رونق آنها 
بتوانيم درآمدهای مالياتی را جايگزين درآمدهای نفتی و 
اقتصاد تك محصولی كنيم. وظايف مربوطه در اين راستا و 
برای تحقق توليد و رونق داخلی به دو دسته تقسيم می شود. 
دسته اول مربوط به مقررات زدايی از نوع رفع موانع و بهبود 
محيط كســب و كار است، دســته دوم مربوط به مقررات 
حمايتی از نوع حمايت های بيمــه ای، مالياتی، گمركی و 
بانكی از حيث تامين مالی است كه به عهده مسئوالن است. با 
انجام اين اقدامات است كه می توان به جايگزينی درآمدهای 
مالياتی به جای اقتصاد تك محصولی اميدوار بود. در حال 
حاضر ركود بيشتر در بخش توليد است. بنابراين بايد دولت 
خصوصا وزارتخانه های صنعت واقتصاد و همچنين سازمان 
برنامه و بودجه بيشتر در اين زمينه كار كنند. ذكر اين نكته 
نيز ضروری است كه اگر درآمدهای مالياتی از درآمدهای 
نفتی پيشی بگيرد زمانی ارزش و تاثير مثبتی خواهد داشت 
كه رونق باشد و به اقشار مختلف فشار نيايد.در حال حاضر 
شرايطی ايجاد شده كه ميزان توليد در كشور كم است و به 
ميزان نسبت نقدينگی كه در جامعه وجود داشته، نقدينگی 
به سمت توليد حركت نكرده است. همين شرايط در كنار 
بسياری ديگر از عوامل ايجاد ركود را رقم زده و توليدكننده 
را ناچار به كاهش توليد كرده است. كاهش توليد مساوی 
اســت با ركود و رونق هنگامی در توليد ديده می شود كه 
تمام شرايط برای حضور توليدات داخلی در بازار فراهم شود. 
امروز اگر به بازارهای داخلی نگاهی بيندازيد متوجه خواهيم 
شد كه واردات جايی برای توليد و رونق آن باقی نگذاشته اند.

يادداشت مهارت هاي مديريتي

در نظام اداري مشاهده مي شود برخي مدیران، 
بیش از حد نرمال در ســازمان به سر مي برند 
و دائما از مشــغله و تالش شــبانه روزي براي 
سازمان گله مندند و البته این نحوه عملکرد را 
جزو افتخارات و نشان دلسوزي خود به سازمان 
مي پندارند. این دســته از مدیران که مدام از 
ناتواني کارکنان در انجــام کارها دم مي زنند، 
اکثر کارها را مهــم مي پندارند و بدین ترتیب 
ضرورت تمرکز و دخالت مستقیم خود در تمامي 
امور را توجیه مي کنند. چنین مدیراني »سبک 
مدیریت ذره بیني« را به کار مي برند و از بیماري 
»وســواس مدیریتي« رنــج مي برند. بیماري 
وسواس مدیریتي اگر به تنزل و افول سازمان 

منجر نشــود، در بهترین حالت موجب رکود و 
جمود خواهد شد. 

راه حل
»اســتعاره قانون بالُن« به این امر اشاره دارد 
که همچنان که براي بــاال رفتن و ارتقای بالن، 
بایستي برخي منابع کم اهمیت و مانع اوج گیري 
را رها کرد و پایین انداخت و از منابع ارزشمند 
باقي مانده براي ترفیع و بــاال رفتن بالُن بهره 
ُجست؛ مدیریت نیز در ســازمان مي بایست 
امور کم اهمیت را به زیردستان تفویض کرده و 
صرفا خط مشي ها، چارچوب ها و خطوط قرمز 
را براي ایشان مشخص کند. براساس »استعاره 

قانون بالُن« مدیر بایستي از صرف بیش از حد 
زمــان و منابع خود در امــور روزمره اجتناب 
کند. در بسیاري از جلسات، برنامه ها، شوراها 
و مراســماتي که مدیران مدعو آن هستند، 
تصمیم گیرنــده اصلي و صالح کارشناســان 
هســتند. طبق این قانون وظیفه اصلي مدیر 
پرداختن به امور استراتژیک و ضروري است که 
به رشد و توسعه سازمان منجر مي شود. شایان 
ذکر است توجه به قانون بالُن به معني غفلت از 
ناکارآمدي هاي کوچک سازمان نیست، بلکه 
طراحي سیستم کنترل، بازخوردگیري دوره اي 
و تعبیه سنســورهایي بر اطمینان از عملکرد 

صحیح امور جاري در سازمان ضروري است. 

قانون بالن در مدیریت
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جســارت اجرايي كردن ايده هاي تان را داشته باشيد، 
جهان هميشه پر از ترسوهاي خوش فكر است.
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افتتاح کارخانه  تولید  بنتونیت  در شرکت   فوالد سنگان
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