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گزارش اتاق بازرگانی ایران با وجود رونق بخش صنعت نشان داد

سرمقاله

تاثیرتقاضا
در بهبود تولید صنعتی

احمدصادقيان،عضو كميسيون
صنعت و معدن اتاق تهران

به آمارها در زمینه رشد تولید
صنعتی متاسفانه در کشور ما
زیاد نمیتوان استناد کرد زیرا
ازسویمراکزمختلف،آمارهای
مختلف ارائه میشــود؛ ولی اینکه ایــن اتفاق ممکن
است افتاده باشد...
متن کامل د ر صفحه2

بالتکلیفی فعالیتهای اقتصادی

صفحه2

مرکزپژوهشهایمجلس:تغییراتقیمت
انرژیازحاملهاییکهکمترینواکنش
اجتماعی را خواهد داشت شروع شود

پیشنهاد حذف یارانه
پنهان بدون افزایش
قیمت بنزین

مسئوالن از دستاوردهای استارت آپها ب ه
منظور نمایش و خودنمایی استفاده میکنند

شویتبلیغاتیدولتیها
با استارتآپها

اکوسیستمهای موفق اســتارتآپی در کشورهایی
مانند آمریکا ،کانادا ،هند و حتی کشور همسایه یعنی
ترکیه نشان میدهد که دولت به جای ورود مستقیم
به این حوزه ،تنها زیرساختهای فنی و حقوقی برای
شرکتهای استارتآپی را فراهم کرده و اجازه میدهد
جریان استارتآپی بهصورت خودکار شکل بگیرد.
دولت ها در این کشورها از حمایت های غیرمستقیم
که ســنگ بنای اســتارت آپ ها را محکم می کند
استفاده می کنند و این اکوسیستم در این کشورها در
مسیری سالم به کار خود ادامه می دهد .در ایران این
سیستم اما اجرایی نشده و به جای پرداختن به شاکله
اصلی استارت آپ ها...
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رئیس سازمان توسعه تجارت:

ارز ۴۲۰۰تومانیفعال
قطعنمیشود
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نرخ بیکاری تابستان
 10/5درصد اعالم شد

تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد
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تداوم گرانی در بازار لوازم خانگی

مدیرعاملفوالدمبارکهتصریحکرد

رشد تولید در گروه فوالد مبارکه
نسبت به مدت مشابه سال قبل
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رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تنظیم
بازار کاالهای اساســی برای دولت یک اولویت مهم
بهشــمار میرود ،اعالم کرد که در حال حاضر هیچ
تصمیمی برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد.
حمید زادبوم در نشســت خبری با اشاره به نزدیک
بودن روز ملی صادرات اظهار کرد :مراســم این روز
در  ۲۹مهرماه امســال با حضور معــاون اول رئیس
جمهور برگزار میشود و طبق روال سالهای گذشته
صادرکنندگان نمونه در این مراسم معرفی خواهند
شــد.به گفته وی ،شــخصیت حقیقی یا حقوقی
صادرکننده ارزش صادرات انجام شــده و کیفیت
کاالهای صادراتی سه محوری هستند که براساس
آنها صادرکننده نمونه ایران...
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تصویب طرح تعطیلی روز پنج شنبه کلیه مراکز اداری ،آموزشی و قضایی کشور
طــرح تعطیلــی روز پنجشــنبه کلیــه مراکــز اداری و
آموزشــی و قضایــی در کلیه اســتانها و شهرســتانها
همانند تهران از دیگــر موضوعاتی بود که در این نشســت
مورد بررســی قرار گرفــت و در نهایــت با اکثریــت آرا به
تصویب رسید.
عضو هیات رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس ،از تصویب
طرح تعطیلی روز پنجشــنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی
و قضایی در کلیه استانها و شهرســتانها همانند تهران در
نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

علــی ســاری در گفتوگــو بــا خانه ملــت ،در تشــریح
جزییــات دســتورکار نشســت (دوشــنبه 15مهرمــاه)
کمیســیون اجتماعــی ،گفــت :در ایــن نشســت رئیس
سازمان بهزیســتی کل کشــور به ارائه گزارش از وضعیت
معیشــتی ،مســکن و بودجه افراد تحت پوشــش و پشت
نوبتیهای این ســازمان و نحوه ارائه خدمات مشاورهای به
آنها پرداخت.
نماینده مــردم اهواز و باوی در مجلس شــورای اســامی،
ادامه داد :طرح تعطیلی روز پنجشــنبه کلیه مراکز اداری و

فولكسواگن كارخانه جديدي در تركيه تاسيس ميكند
فولكسواگــن ،غــول خودروســازي
اروپــا قصــد دارد يــك واحــد توليدي
جديــد بــا ســرمايهگذاري حــدود
 1.54ميليــارد دالر را در تركيــه
راهاندازي كند.
به گزارش شينهوا ،انتظار ميرود تصميم
غول خودروســازي اروپا ،فولكسواگن،
براي تاســيس واحد توليدي جديدي در
تركيه ،با ســرمايهگذاري حــدود 1.54
ميليارد دالري ،اقتصاد رو به بهبود تركيه
را تقويت كند.
روزنامه «ترديد رجيستري گازته» تركيه
گــزارش داده كه اين خودروســاز بزرگ
آلماني ،پيش از اينكه نتيجه مذاكرات در
حال جريان اين شــركت با تركيه نهايي
شــود ،كارخانهاي در استان غربي تركيه،
مانيسا ،تاسيس كرده است .فولكس واگن

در كارخانــه جديد خــود در تركيه ،خط
توليد نسل آينده «پاســات» و «اسكودا
ســوپرب» را به راه خواهد انداخت .طبق
گزارش خبرگزاريهاي آلماني و تركيهاي،
حداكثر ظرفيت توليد اين شركت۳۰۰ ،
هزار خودرو در سال خواهد بود.
طبق برنامهريزيهاي انجامشــده ،توليد
اين كارخانه از ســال  ۲۰۲۲آغاز خواهد
شد .به گفته مسئوالن ،تمركز اصلي اين
كارخانه كه  ۵هزار شغل ايجاد خواهد كرد،
صادر خواهد بود.
متخصصان ميگويند اين سرمايهگذاري
نشــان ميدهد كه با وجــود بحران مالي
سال گذشــته تركيه ،اين كشــور هنوز
فرصتهــاي قابلتوجهــي ،نســبت به
جاهاي ديگر ،براي ســرمايهگذاران ارائه
ميكند.

گزارشهای میدانی حاکی از آن است که به دنبال کاهش اندک
قیمت مسکن در تهران ،نرخهای پیشنهادی در شهرهای اطراف
پایتخت نیز  ۱۰تا  ۲۰درصد پایین آمده است؛ با این حال دفاتر
مشاور امالک از واکنش خنثی متقاضیان نسبت به افت قیمت
خبر میدهند.
به گزارش ایسنا ،واسطههای ملکی در شهرهای اطراف مجموعه
شهری تهران و کرج ابراز میکنند که نرخهای پیشنهادی مسکن
 ۱۰تا  ۲۰درصد کاهش یافته امــا کمتر خریداری در بازار دیده
میشود .البته فایلهای زیر قیمت هنوز برای فروش شانس دارند.
قیمت مسکن در هشتگرد به ثبات رسید
یکی از مشاوران امالک شهر جدید هشتگرد گفت :از حدود یک
سال قبل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در هشتگرد آغاز شد
که در هفتههای اخیر قیمتها به ثبات رســیده اما خریدار هم
کمتر شده اســت .با این وجود فایلهای زیر قیمت بازار خوبی
دارند .البته خرید و فروش در اینجا نســبت بــه تهران از رونق
بهتری برخوردار است و هنوز رکود کامل به این منطقه نرسیده

آموزشی و قضایی در کلیه اســتانها و شهرستانها همانند
تهران از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی
قرار گرفت و در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رســید .وی
تصریح کرد :ادامه بررســی طرح اصالح تبصــره ماده ()61
قانون مدیریــت خدمات کشــوری نیز در دســتورکار این
نشســت قرار داشــت که این ماده واحده به این نکته اشاره
دارد که ایثارگــران ،جانبازان  25درصد به بــاال و فرزندان
شــهدا مســتثنی هســتند ،ضمن اینکه فرزندان جانبازان
 25درصد به باال که تا تاریخ تصویــب این قانون از ماموریت

آموزشــی برخوردار بودند هم میتواننــد ماموریت خود را
ادامه دهند.
طرح اصالح قانون شــوراهای اســامی کار به
تصویب رسید
این نماینده مردم در مجلس دهم ،اظهار کرد :ادامه بررسی
طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی کار از دیگر موضوعاتی
بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به
تصویب رسید .وی تاکید کرد :در جریان طرح اصالح قانون

تورم سوئیس در یک قدمی صفر شدن
متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶
تا  ۲۰۱۹معادل  ۲.۳۸درصد بوده اســت که
باالترین تورم ثبت شــده مربــوط به ۱۱.۹۲
درصد دسامبر  ۱۹۷۳و پایینترین رقم ثبت
شــده نیز مربوط به تورم منفی  ۱.۴درصدی
اوت  ۲۰۱۵اســت .بــه گــزارش تریدینگ
اکونومیکس ،نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه
منتهی به سپتامبر  ۲۰۱۹با  ۰.۲درصد کاهش
در مقایسه با رقم ثبت شده در ماه قبل به ۰.۱
درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم ثبت شده
در این کشور اروپایی در طول سه سال اخیر
است و از دسامبر  ۲۰۱۶تاکنون مشاهده نشده
بود.نرخ تورم ســوئیس اکنون فاصله بسیار
زیادی با تورم دو درصدی هدفگذاری شــده
توسط بانک مرکزی این کشور دارد و می تواند
این بانک را بیش از پیش برای کاهش بیشتر
نرخ بهره تحت فشــار قرار دهد .متوسط نرخ

تورم ســوئیس در بازه زمانی  ۱۹۵۶تا ۲۰۱۹
معادل  ۲.۳۸درصد بوده اســت که باالترین
تورم ثبت شــده مربوط بــه  ۱۱.۹۲درصد
دسامبر  ۱۹۷۳و پایینترین رقم ثبت شده نیز
مربوط به تورم منفی  ۱.۴درصدی اوت ۲۰۱۵
اســت .در بین بخش های مختلف ،بیشترین
تورم مربوط به انرژی با  ۰.۳درصد ،رستوران و
هتلداری با  ۰.۷درصد و خدمات با  ۱.۱درصد
بوده است .از سوی دیگر کمترین تورم به ثبت
رســیده مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با
منفی  ۰.۳درصد و حمــل و نقل با منفی ۰.۲
درصد بوده است .هســته تورمی که تغییرات
قیمت گروه مواد غذایی و انــرژی را به دلیل
نوسانات باالی آنها اندازه نمیگیرد تا پایان
ماه سپتامبر به  ۰.۱درصد کاهش پیدا کرده
است که در طول سه سال اخیر بی سابقه است.
نرخ تورم ماهانه نیز به  ۰.۱درصد رسیده است

که از ژوئیه سال  ۲۰۱۵تاکنون بیسابقه بوده
است .به دنبال انتشار آمار تورم سوئیس ،ارزش
فرانک در برابر همتایانش تقویت شد تا جایی
که هر پوند به ازای  ۱.۲۲۷۶فرانک و هر یورو به
ازای  ۱.۰۹۲۷فرانک معامله شدند که این رقم،
باالترین سطح فرانک در برابر یورو طی دو سال
اخیر محسوب می شود .هم چنین هر فرانک
بــه ازای  ۱.۰۰۴۶دالر آمریکا ۱.۴۸۷۰ ،دالر
استرالیا ۱.۳۳۹۰ ،دالر کانادا ۱۰۷.۲۶۶ ،ین
ژاپن و  ۷.۱۸۱۲یوان چین مبادله شد .پیش تر
وزارت امور اقتصادی سوئیس در جدیدترین
ارزیابی خود از این کشور اروپایی پیش بینی
کرد رشد اقتصادی سال  ۲۰۱۹به  ۱.۲درصد
افزایش یابد .این رقم  ۰.۱درصد بیشتر از پیش
بینی قبلی است که در ماه مارس انجام شد .در
سه ماهه نخست امسال اقتصاد سوئیس موفق
شد به رشد  ۰.۶درصدی دست یابد.

افزایش کدهای سهامداری
طبق آخرین آماری که از جانب مســئوالن
ســازمان بورس اعالم شــده تعداد کدهای
سهامداری به  ۱۳میلیون کد رسیده و ۳۰۰
هزار نفر به صورت هفتگی در بازار ســرمایه
فعالیت میکنند.
به گزارش ایســنا ،با توجه بــه آمارهایی که
ســازمان بورس به تازگی اعالم کرده تعداد
کدهای سهامداری به  ۱۳میلیون کد رسیده
است ،البته طبیعتا از این تعداد کد همه فعال
نیستند .بنا به گفته شاپور محمدی  -رئیس
سازمان بورس  -در حال حاضر  ۳۰۰هزار نفر
به صورت هفتگی در بــازار فعالیت میکنند.
از این میزان  ۲۰یا  ۳۰هــزار نفر در بازار پایه
فرابورس حضــور دارند .بعضــی از این افراد
ممکن است سهمی را با قیمت باال داد و ستد
کرده باشند.
با توجه به آخرین آمارهایی که رئیس سازمان

حباب مسکن در اطراف تهران کوچکتر شد

است .او با بیان اینکه قیمت مســکن در هشتگرد معقولتر از
پردیس است ،اظهار کرد :ســال قبل قیمت مسکن در پردیس
تا  ۵۰۰درصد و در هشــتگرد تا  ۳۰۰درصــد افزایش یافت اما
به تدریج شاهد کاهش قیمت هســتیم؛ به طوری که در برخی
قیمتهای پیشنهادی نرخها  ۲۰تا  ۵۰میلیون تومان نسبت به
اردیبهشت امسال کاهش یافته است.
بررسیهای میدانی از شهر جدید پردیس نیز گویای آن است که
حباب قیمت آپارتمان در این شهر به سرعت در حال تخلیه شدن
است .سال قبل آپارتمان در برخی فازهای مسکن مهر پردیس
تا  ۶۰۰میلیون تومان هم خرید و فروش شــد اما در هفتههای
اخیر قیمتها به  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان رسیده و در برخی
واحدهای تحویل آینده نرخها  ۱۷۰تا  ۱۹۰میلیون تومان است.
کاهش اندک قیمت مسکن در تهران
در شهر تهران نیز طی دو ماه اخیر قیمت خانه دو افت ماهیانه را
تجربه کرد؛ به طوری که قیمتها در مردادماه و شــهریورماه به
ترتیب  ۲.۴و  ۲.۸درصد نســبت به ماه قبل کاهش یافت .با این

حال جهش قیمتها طی دو ســال اخیر ،متقاضیان را از خرید،
ناتوان کرده است .آمار گویای آن است که قیمت مسکن در تهران
نسبت به چهار ســال قبل  ۲۰۸درصد ،نسبت به سه سال قبل
 ۱۹۶درصد ،نسبت به دو سال قبل  ۱۶۶درصد و نسبت به سال
قبل  ۵۶درصد رشد داشته است .در ماههای اخیر سرعت رشد
قیمت کاهش یافت؛ تا اینکه مردادماه امسال پس از  ۲۰ماه رشد
لجامگسیخته ،میانگین قیمتها نسبت به ماه قبل  ۲.۴درصد
کاهش پیدا کرد .در شهریورماه  ۱۳۹۸نیز افت قیمت ادامه یافت
و آمار بانک مرکزی از افت  ۲.۸درصدی قیمت نسبت به ماه قبل
حکایت داشت .با این وجود واسطههای ملکی از واکنش خنثی
متقاضیان به کاهش ناچیز قیمت مسکن خبر میدهند.

چرا کاهش قیمت خانه محسوس نیست؟
در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به دو ماه
قبل  ۶۹۰هزار تومان کاهش یافته و انــدک معامالت در گروه
فایلهای بهقیمت انجام میشود ،عدهای از فروشندگان که نیاز
چندانی به نقدینگی ندارند و حدود نیمی از بازار مسکن را در بر

شوراهای اسالمی کار ،اصالحات اعمال شده در آن مطرح شد
و مواردی که مورد توافق هر سه ضلع کارگر ،کارفرما و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده در کمیسیون نیز تایید شد و
مواردی که مورد توافق آنها نبود ،رد شد.
عضو هیات رئیســه کمیســیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی ،با اشــاره به مهمانان حاضر در این نشست ،یادآور
شد :در این نشست قبادیان دانا رئیس سازمان بهزیستی کل
کشــور و معاونانش و نمایندگانی از وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،کارفرمایان و کارگران حضور داشتند.

میگیرند تمایلی به کاهش قیمت نشان نمیدهند .این در حالی
اســت که اغلب متقاضیان مصرفی در انتظــار ریزش قیمتها
هستند.

بازار مسکن پس از جهشهای ماهیانه که  ۲۰ماه طول
کشید
از تیرماه ســال جاری وارد فاز فروش واحدهای زیر قیمت شده
و معامالت عمدتا در این گروه از آپارتمانها صورت میگیرد .به
همین لحاظ آنچه در بازار مسکن شــهر تهران دیده میشود
با آماری که از معامالت بیرون میآید متفاوت اســت .گروهی
از فروشــندگان که حضور چشــمگیری در آگهیهای مجازی
فروش ملک دارند هنوز در مقابل پذیــرش رکود بازار مقاومت
نشان میدهند و قیمتهای پیشنهادی را پایین نمیآورند .این
موضوع به اختالف معنادار قیمتها در آمار رســمی و کف بازار
منجر شده است.
در سوی مقابل حدود یک چهارم مالکان که چشمانداز رکودی
در بازار میبینند با ارایه تخفیفات  ۵تا  ۱۵درصد از قیمتهای

بورس اعالم کرده  ۶۰۰شرکت بورسی و ۶۵۰
نهاد مالی و  ۶۰۰۰هزار مدیر در بازار سرمایه
حضور دارند.
همچنین شرکت ســپردهگذاری مرکزی و
تسویه وجوه در اردیبهشت امسال اعالم کرده
بود که تاکنون بیش از  ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار
کد سهامداری از سوی سپردهگذاری مرکزی
صادر شده که  ۵۵هزار کد مربوط به فروردین
امسال بوده است.
این آمار نشــان میدهد که تعــداد کدهای
سهامداری در چند ماه اخیر با رشد همراه بوده
و سرمایهگذاران بیشــتری وارد بازار سرمایه
شــدند .در عین حال متخصصان این بازار،
بارها بــه افراد غیر حرفهای هشــدار دادهاند
که به صــورت مســتقیم وارد معامالت بازار
سهام نشوند ،چراکه این بازار با ریسک باالیی
روبرو است.

نامتعارفی که در اردیبهشت ماه به ثبت رســید کوتاه آمدهاند.
بررسیها نشان میدهد که معامالت صرفا بین خریداران واقعی
و فروشندگان پولالزم انجام میشــود و به همین دلیل حجم
معامالت در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته  ۷۳درصد و
نسبت به دو سال قبل  ۸۲درصد کاهش یافته است .قیمت قطعی
نیز نسبت به دو ماه قبل به طور میانگین  ۶۹۰هزار تومان پایین
آمده است .تعلل برای انعقاد قرارداد تا تیرماه سال جاری از سوی
عرضه انجام میشد اما هماکنون معامالت از طرف تقاضا به حالت
تعلیق درآمده است.
دوگانه کاهش قدرت خرید و انتظار برای کاهش قیمت باعث افت
تاریخی قیمت مسکن دست کم در شش سال اخیر شده است.
بجز تعداد اندکی از متقاضیان مصرفی که در بازار حضور دارند،
بخش عمده خریداران واقعی در انتظار کاهش بیشتر قیمتها
هستند .این در حالی است که فایلهای نامتعارف حدود نیمی از
بازار را در بر گرفتهاند و انتظار میرود با ناامید شدن فروشندگان
این نوع واحدها از افزایش قیمت ،به تدریج سهم این فایلها در
آگهیها کاهش یابد.
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قیمت سکه طرح جدید به ۴میلیون و ۵هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران ،روز گذشته ۱۵مهرماه ۹۸به ۴میلیون و ۵هزارتومان رسید.در جریان معامالت بازار آزاد تهران
دوشنبه ۱۵مهرماه ۹۸قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و ۵هزارتومان ،هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون تومان ،نیم سکه ۲میلیون و۵۰
هزارتومان ،ربع سکه یک میلیون و ۲۵۰هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۵۰هزارتومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۲دالر و ۷۵سنت و هر گرم طالی۱۸
عیار  ۴۰۷هزار و  ۴۵۰تومان است.

اقتصاد
ایرانوجهان

بانک ها

شاخص مدیران خرید (شامخ) شهریور ماه  50/43واحد اعالم شد

بالتکلیفیفعالیتهایاقتصادیمیانرونقورکود
گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

امكانخريددينارعراقدرقالب
ارزاربعيندرصرافيسپهربانك
صادرات ايران فراهم شد

شــركت صرافي ســپهر بانك صادرات ايران تا سقف
 ١٢٥هزار دينار عراق با نرخ بازار ثانويه به زائران اربعين
حسيني ارز ارائه ميكند .به گزارش روابطعمومي بانك
صادرات ايران ،مديرعامل صرافي سپهر بانك صادرات
ايران با اعالم اين خبر افزود :عالوه بر تامين ارز معادل
 ١٠٠دالر يا  ١٠٠يورو ،امكان ارائه ارز معادل به ميزان
 ١٢٥هزار دينار عراق نيز به نرخ بازار ثانويه براي زائران
اربعين حسيني در صرافي ســپهر بانك صادرات ايران
فراهم اســت و متقاضيان ميتوانند با مراجعه به دفاتر
اين صرافي ارز مورد نياز خود را تهيه كنند .محمودرضا
گشادرو اظهار كرد :شركت صرافي سپهر بانك صادرات
ايران در راستاي توسعه خدمات ارزي ،براي تامين ارز
زائران اربعين آمادگي دارد.

انجام عاملیت دســتگاههای
اجرایی از مهمترین راهبردهای
بانکتوسعهتعاوناست

ســید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توســعه
تعاون گفت :انجام عاملیت دســتگاههای اجرایی از
مهمترین راهبردهای بانک توسعه تعاون است.سید
باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در
جلسهارزیابیعملکردمدیریتشعباستانکردستان
که صبح امروز بهمنظور بررســی و سنجش میزان
کارایی ،اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با
توجه به برنامه ابالغی ســال  98در محل ساختمان
ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت :همکاری
مناسب بانک با دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت جهاد کشــاورزی و
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
و بهرهگیری از ظرفیتهای بند الف تبصره ۱۸قانون
بودجه موجبات عاملیت بانک را فراهم آورده است.

پاسخگویی صد درصدی بانک
مسکنبهسیلزدگانلرستانی

مدیر شعب استان لرستان از پاسخ دهی ۱۰۰درصدی
بهتمامیمتقاضیاناخذتسهیالتقرضالحسنهبابت
خسارات وارده ناشی از سیل فروردین ماه امسال خبر
داد.مرتضی دهداری زاده ،مدیر شعب استان لرستان
بانک مسکن با بیان اینکه مجموع آسیب های وارده به
واحدهایمسکونیدرجریانسیلاخیرطیدهههای
گذشته بی سابقه بوده است ،گفت :مطابق با بررسی
های انجام شده ،بیش ترین حجم خسارات وارده به
لحاظ آسیب به ساختمان ها و واحدهای مسکونی در
جریان سیل اخیر ،مربوط به استان لرستان می شود.

ضرورتهمکاریبیشترصندوقتوسعه
ملی با بانک توســعه صــادرات برای
بازگشتمنابع

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل
تجارت و توســعه صادرات اتــاق بازرگانی تهران ،با
میزبانی از مدیرعامل بانک توسعه صادرات ،مشکالت
خود در حــوزه امور نقــل و انتقال پــول و ارز ،اخذ
ضمانتنامــه ،دریافت تســهیالت ،خدمات بانکی
برای صــادرات و موضوعاتی از این قبیــل را با او در
میان گذاشتند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات به نقــل از اتاق بازرگانــی صنایع معادن و
کشاورزی تهران ،محمد الهوتی ،رییس کمیسیون
تســهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران به
مشکالت تجار در مسیر نقل و انتقال پول در شرایط
تحریم و هزینههای باالیی حوالهجات مورد استفاده
در صادرات و واردات اشاره کرد.

مپنــا نمــادی از توانایــی و
خودباوری است

رئیس هیات مدیره ومدیرعامــل صندوق ضمانت
صادرات ایران دربازدید از شــرکت گروه مپنا گفت:
توانمندی های این مجموعه در تولید انواع توربین
ها  ،تجهیزات نیروگاهی ،پروژه های پتروشــیمی و
ورود به حوزه تجهیزات پزشــکی و سالمت ،نمادی
از توانایی و خودباوری است.به گزارش روابط عمومی
صندوق ضمانت صــادرات ایران  ،افــروز بهرامی و
هیات همراه در بازدید چهارســاعته خود از شرکت
گروه مپنا ضمن تاکید بــر توانائی و توانمندی های
این شــرکت ،اعالم کرد :صندوق ضمانت صادرات
ایران ازاین مجموعه برای حضور در بازارهای رقابتی
بین المللی در راســتای صادرات خدمــات فنی و
مهندسی حمایت می کند.وی با تشریح فعالیت ها
وخدمات صندوق در راســتای حمایت از صادرات،
ادامه داد:صدور انواع بیمــه نامه وضمانت نامه برای
این مجموعه بخصوص برای حضور دربازارهای هدف
صادراتی نظیر کشــورهای عراق و سوریه در دستور
کار قرارداده است.

شاخص مدیران خرید ()PMI
موسوم به شامخ در شهریورماه
امسال دوباره به مرز  50واحد
برگشت .مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اتاق ایران شامخ این
ماه را 50.43واحد محاسبه کرده که نسبت به شامخ ماه قبل
 4.64واحد معادل  10.13درصد بهبود یافته اما همچنان
از بالتکلیفی فعالیتهای اقتصادی در میان رونق و رکود
حکایت دارد .ضمن اینکه شاخص میزان سفارشان جدید
مشتریان نیز کاهشی بوده که این بالتکلیفی را تشدید کرده
است.در شامخ شهریورماه ،سرعت انجام و تحویل سفارش،
میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی و انتظارات تولید
در ماه آینده بهبود داشته است اما میزان سفارشهای جدید
مشتریان با کاهش مواجه شده و بالتکلیفی فعالیتهای
اقتصادی را تشدید کرده است.
چکیده شامخ شهریور98
عدد شامخ کل  50.43واحد ،نشاندهنده رونق در بخش
صنعت در شهریورماه نسبت به ماه گذشته  45.79واحد
است.
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش  59.3در شهریور،
بیشترین میزان شاخص در بین  5مؤلفه اصلی شامخ بوده
است.
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی54.31
واحد ،دارای تغییرات مثبتی نسبت به ماه گذشته (51.69
واحد) است.
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان  45.08واحد،
کمترین مقدار شاخص در بین  5مؤلفه اصلی شامخ بوده
است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 65.23واحد،

 50.43واحد اعالم شده اســت .در این ماه هرچند فعاالن
اقتصادی نســبت به بهبود وضعیت تولید ابراز امیدواری
کردهاند اما کاهش سفارشات مشــتریان باعث شده این
خوشبینی تضعیف شود.

ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهرماه را پیشبینی
میکند.مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران از مهرماه
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موسوم به شامخ را برای نخســتین بار در کشور در دستور
کار قرار داده و در دوازدهمین دوره انتشــار این شاخص،
شامخ شهریور  1398را  50.43واحد محاسبه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،شاخص مدیران خرید
( )PMIیکــی از مهمترین شــاخصهای اقتصادی در
کشورهای توسعهیافته است که بر اساس دادههای پانلی
از حدود  400شرکت در تمام فعالیتهای بخش خصوصی
تهیه میشود.سؤاالت پرسشنامه شاخص  PMIبه نحوی
طراحی شــده اســت که اطالعاتی در خصوص تولیدات
صنعتی (میزان تولید ،سفارشات جدید داخلی و خارجی،
نیروی کار استخدامی و  ،)...خدمات (کسبوکارهای جدید،
کسبوکارهای صادراتی جدید ،هزینهها و  ،)...عمدهفروشی
(میزان تولید ،سفارشــات جدید داخلی و خارجی ،قیمت
فروش و  )...و ساختوســاز (کل فعالیتها ،ساختوساز
مسکونی و تجاری ،سفارشــات جدید و  )...ارائه میدهد.

ازاینرو شرکتهای مدیریت دارایی از طریق دنبال کردن
شاخصهای ملی و بخشی در زمینههای رشد ،بهرهوری،
روندهای قیمت و حاشیه ســود میتوانند از اطالعات این
شــاخص در اســتراتژیها و مدلهای تخصیص دارایی و
همچنین در تحلیل عملکرد پرتفوی خود استفاده کنند.
شاخص کل PMIنشاندهنده تغییرات شرایط کالن است
و اطالعات جزئیتر مربــوط به بخشهای مختلف اقتصاد
میتواند برای صندوقهای خریدوفروش ســهام و اوراق با
بازدهی ثابت نیز راهنمــای خوبی در تحلیل و پیشبینی
باشد .این شاخص از مهرماه ،1397با عنوان «شامخ» توسط
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران و فقط در بخش
تولیدات صنعتی تهیه استخراج و منتشر میشود.
در جریان استخراج شــامخ ،اگر عدد شاخص بیش از ۵۰
واحد باشد ،نشان میدهد که اقتصاد درحالتوسعه است
درحالیکه هر رقمی زیر  ۵۰واحد ،از قرار داشــتن اقتصاد
در شــرف انقباض و رکود حکایت دارد.بر اساس تازهترین
محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق
ایران برای استخراج شامخ انجام شده ،شامخ شهریور امسال

شاخص کل
شاخص مدیران خرید ( )PMIموسوم به شامخ که از مهرماه
سال  1397تاکنون ،همه ماهه توسط مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اتاق ایران موردمحاسبه قرار گرفته است ،از سایه
سنگین رکود بر بخش صنعت کشور حکایت دارد و وضعیت
را (بهجز در ماههای اسفند و اردیبهشت) همواره بدتر از ماه
قبل و یا بدون تغییر نسبت به ماه قبل گزارش کرده است.
وضعیت در متغیرهای مقدار تولید ،میزان سفارشات جدید
و میزان فروش نیز تقریباً به همین ترتیب بوده است .میزان
صادرات و موجودی مواد اولیه طی ایــن ماهها مدام رو به
کاهش بوده اســت اما در مورد بهکارگیری نیروی انسانی
وضعیت تفاوت داشته بهنحویکه تا قبل از اردیبهشتماه،
هرماه با کاهش اشتغال صنعتی مواجه بودهایم که پسازآن
میزان اشتغال در این بخش تقریباً ثابت مانده است .قیمت
مواد اولیه روند صعودی نشــان میدهد که در دو ماه اخیر
نسبتاً ثابت مانده است .قیمت محصوالت تولید شده نیز
همواره صعودی بوده است که در دو ماه اخیر نسبت به ماه
قبل کاهش نشان میدهد .نوســان زیرشاخص موجودی
انبار حول عــدد  50نیز حکایت از حفــظ موجودی انبار
توســط فعاالن اقتصادی دارد.نکته جالبتوجه آن است
که علیرغم شــرایط مذکور ،فعاالن اقتصــادی از دیماه
سال  1397تاکنون (بهجز در اســفندماه) ،همواره انتظار
افزایش تولید برای ماه آتی را داشــتهاند که میتوان این
خوشبینی را به اعتماد فعاالن اقتصادی نســبت به قول
مسئولین در رفع مشکالت داخلی و تحرکات دیپلماتیک
دولــت برای کاهــش و یا حــذف تحریمهــای خارجی
نسبت داد.

رئیسکلبانکمرکزی:

رشدتولیدصنعتیدرشهریورماهمثبتشد

رئیس کل بانــک مرکزی در یادداشــتی در شــبکههای اجتماعی خبر داد که نرخ رشــد تولیدات صنعتی درشــهریور ماه امســال مثبت شــده است.رشــد تولید صنعتی در شــهریورماه نســبت به مــرداد  ۱.۲درصد
مثبت بوده اســت .بر مبنای گزارش پژوهشــکده پولی وبانکی ،بررســی هانشــان می دهد ،از ابتدای ســال ۹۸روند رشــد منفی صنعتی ،بطورماهانه ،کاهنده بوده اســت ودر ماه شــهریور مثبت شــده است.
شــاخص مســتخرج از تعداد۲۳۰شــرکت صنعتی بورسی همراســتا باشــاخص تولید صنعتی کل کشــور اســت ولذا ،باتوجه به اینکه شــاخص های رسمی کل کشــورباتأخیر منتشر میشــود این شاخص
بورســی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت وحمایت کننده ای مناســب ازمثبت شــدن رشــدغیر نفتی کشــور باشــد ،که در آمار ســه ماههٔ اول ســال نیز مشــهود بود .ایــن نکته مهم را
نیز باید اضافــه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیســت وبایســتی درخصوص تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص داخلی کشــور ونرخ ســرمایه گــذاری که روند نگــران کننده ای
دارد ،چاره جویی کرد.
سرمقاله

تاثیر تقاضا در بهبود تولید صنعتی

احمد صادقيان ،عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران

نوسان در رشد باعث ناملموس بودن تاثیرات آن است

به این آمارها متاسفانه در کشور ما زیاد نمیتوان استناد کرد و از سوی مراکز مختلف ،آمارهای مختلف ارائه میشود؛ ولی اینکه این اتفاق
ممکن است افتاده باشد به این دلیل است که مردم به خاطر بحث کاهش نرخ ارز انتظار داشتند کاالها ارزانتر شود که کمی تاثیرگذار
هم بود؛ ولی از طرف دیگر واقعیت این است که هيچ توليدكنندهاي با ارز آزاد مواد اولیه خود را تامين نميكرده که در حال حاضر که ارز
آزاد ارزان شده ،بتواند محصوالت خود را ارزانتر ارائه کند و با ارز نيمايي بوده كه از  8تومان تا 11و  500تومان که در حال حاضر است،
باال رفته و قیمت آن پایین نیامده است .این است که مردم اطمينان پيدا كردهاند که به محض اینکه ثباتی در بازار پیدا شد کمی تشويق
شوند و خريد كنند .ممكن است این اتفاق افتاده باشد که روند بهبود در شاخصهای صنعتی دیده میشود .در آمارهای صنعت بحث
ماههای خرید هم هست به خاطر ماه تابستان و ماههای محرم و صفر مقداری خرید کاالهای مصرفی و مواد غذایی افزایش پیدا میکند
و فصل پاییز نیز شروع برخی از خریدهاست که هایسیزن میشود .این تقاضای مصرفی هست که در این شاخص تاثیرگذار بوده است.
رییس سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه تنظیم بازار
کاالهای اساســی برای دولت یک اولویت مهم بهشــمار
میرود ،اعالم کرد که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد.حمیــد زادبوم در
نشست خبری با اشاره به نزدیک بودن روز ملی صادرات
اظهار کرد :مراسم این روز در  ۲۹مهرماه امسال با حضور
معاون اول رییــس جمهور برگزار میشــود و طبق روال
ســالهای گذشــته صادرکنندگان نمونه در این مراسم
معرفیخواهندشد.بهگفتهویشخصیتحقیقییاحقوقی
صادرکننده ارزش صادرات انجام شده و کیفیت کاالهای
صادراتی سه محوری هستند که براساس آنها صادرکننده
نمونه ایران مشخص و معرفی خواهد شد.رییس سازمان
توســعه تجارت با بیان اینکه این سازمان برای مشخص
شــدن صادرکننده نمونه  ۷۱گروه کاالیی تعریف و آنها
را بررســی کرده ،توضیح داد :در این فرآیند بررسی تعداد
بازارهای جدید صادرکنندگان ماندگاری آنها در بازارهای
قدیمی و گواهینامههای استاندارد ،عواملی هستند که در
تعیین صادرکننده نمونه کشــور نقش تعیینکننده ایفا
کردند .همچنیــن حجم صادرات انجام شــده ،نوع رفتار
صادرکنندگان در بازارهای بینالمللــی و نوع کاالیی که
صادر شده است نیز در این انتخاب اهمیت زیادی دارد.به
گفته زادبوم کمیته انتخاب صادرکننده نمونه متشکل از
 مرکز آمار کشــور نرخ بیکاری افراد  ۱۵ســالو بیشــتر را  ۱۰.۵درصد اعالم کرد که نسبت به
تابستان سال گذشــته  ۱.۸درصد کاهش یافته
است.براساس آمار  ۶۱میلیون  ۵۸۲هزار نفر از
جمعیت کشور در سن  ۱۵ساله و بیشتر هستند
و از این میــزان  ۴۴.۹درصد (معادل  ۳۷میلیون
و  ۶۴۵نفر) از لحاظ اقتصادی جزو گروه شاغالن
و بیکاران قرار دارند که نسبت به تابستان ۱۳۹۷
 ۰.۲درصد رشــد داشته اســت.از جمعیت ۳۷
میلیون و  ۶۴۵هــزار جمعیت فعال کشــور در
تابستان امسال  ۲۴میلیون و  ۷۵۱نفر شغل دارند
که در مقایسه با تابســتان  ۸۴۴ ۱۳۹۷هزار نفر
به جمعیت شاغالن بیشتر شــده است.تابستان
امســال  ۲میلیون و  ۸۹۴هزار نفر بیکار بودند.

خبر

عباس آرگون ،عضو كميسيون صنعت و معدن

بايدبهآمارهاییکهدراینزمینهارائهمیشود،اعتمادكنيموبهطورحتماینرشددربخشصنعتوتولیداتصنعتی
ت در این رشد مواجه هستیم؛ به این معنا که يك سال رشد مثبت 8است
اتفاق افتاده است؛ اما از سویی ما با عدم ثبا 
و گاهي منفی .در این شرایط عدم ثبات و عدم اطمینان را داریم .در شرایط بیثباتی برنامهریزی نمیتوان کرد .در
مورد اینکه چرا ما نمیتوانیم این رشد را به طور ملموس حس کنیم ،دلیل آن ،این است که در همه بازارها از جمله
سکه ،طال و ارز تالطم وجود دارد و این تالطم مانع از این میشود که بتوانیم این بهبود را حس کنیم .همه بازارها
تحتتاثير اين نوسان قرار گرفته است .نكته بسيار كليدي اين است كه نوسان رشد اصال خوب نيست .اين رشد بايد
باثبات باشد تا هم ملموس باشد و هم بتواند تاثیر خود را در بلندمدت بر صنعت بگذارد .یکی دیگر عواملی که موجب
این رشد شده این است که به مرور تحریمها آثار خود را ظاهر کرده و در حال حاضر با کمی ثبات مواجه شدهایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

ارز ۴۲۰۰تومانی فعال قطع نمیشود

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ،وزارت جهاد کشاورزی،
اتاق بازرگانی ایران ،گمرک ،ســازمان توســعه تجارت،
سازمان استاندارد ،تشکلهای صادراتی ذیربط و اتاقهای
تعاون بوده است.

افزایش  ۲۲درصــدی وزن صادرات ایران در
شش ماهه۹۸
وی درباره وضعیت تجارت ایران در شــش ماهه نخست
سال جاری ،اظهار کرد :ما در این مدت حدودا  ۲۱میلیارد
دالر صادرات غیرنفتی داشتهایم که از نظر ارزش صادراتی
کاهش  ۱۰.۵درصدی و از نظر وزن صادرات افزایش ۲۲.۵
درصدی را نشان میدهد .در حوزه واردات نیز در این مدت
حدودا  ۲۱میلیارد و  ۲۲۱میلیون دالر واردات داشتیم که
از نظر ارزشی کاهش ۵.۵درصدی و از نظر وزنی افزایش نیم
درصدی را نشــان میدهد.رییس سازمان توسعه تجارت
ادامه داد :جزییات آمارهای صادراتی ایران ظرف روزهای
آینده منتشر میشود و این موضوع را باید در نظر گرفت که
دلیل کاهش ارزش صادرات ایران تغییر در قیمتهای پایه

صادراتی بوده است .این موضوع با درخواست صادرکنندگان
پیگیری شد و از نیمه دوم سال  ۱۳۹۷در دستور کار قرار
گرفت.زادبوم با تاکید بر این موضــوع که تالش دولت بر
کاهش ممنوعیتهای صادراتی اســت ،بیــان کرد :اگر
ممنوعیتی ایجاد شــده یا برای کاالهایی بوده که در بازار
نیاز اساسی برای آنها وجود دارد یا صادرکنندگان آنها ارز
دولتی گرفته و نباید آن را به صادرات اختصاص میدادند.
جدای از این مسائل براساس قوانین برنامههای توسعه ما
نباید به سمت ممنوعیتهای صادراتی برویم و از اینرو این
سیاست تنها در مواردی خاص اجرایی شده است.
اروپا بدعهدی کرد
وی درباره آخریــن وضعیت تعامل تجاری ایــران با اروپا
توضیح داد :از زمان اجرای برجام ،اروپا وعدههای همکاری
گســتردهای به ایران داده بود و حتی یک خط اعتبار ۵۰
میلیون یورویی برای مطالعات در حوزه محیط زیســت و
تجارت نیز تخصیص داد .اما با اقدام آمریکا اروپاییها گفتند
با وجود باقیماندنشان در برجام احتمال آنکه شرکتهای

نرخ بیکاری تابستان 10/5درصد اعالم شد

البته جمعیت بیــکاران در این دوره نســبت به
تابستان  ۱۳۹۷کاهش  ۱.۱درصدی داشته است.
همچنین بررسی اشــتغال در بخشهای عمده
اقتصادی نشــان میدهد که درتابستان ،١٣٩٨
بخش خدمات با  ٤٩,١درصد بیشترین ســهم
اشــتغال را به خــود اختصاص داده اســت .در
مراتب بعدی بخشهــای صنعت با  ٣٢,٠درصد
و کشاورزی با ١٩,٠درصد قرار دارند.

یزد بیشترین و همدان کمترین نرخ بیکاری
براساس این گزارش استان همدان با  ۵.۳درصد
کمترین نرخ تورم و سیستان و بلوچستان با ثبت

 ۱۵.۲درصد باالترین نرخ بیکاری در تابســتان
امســال را به نام خود ثبت کردند.مقایســه نرخ
بیکاری این دو اســتان نســبت به تابستان سال
گذشته نشــان میدهد که نرخ بیکاری در هر دو
استان کاهش یافته است به گونهای که این نرخ
در سیستان و بلوچستان  ۰.۴درصد و همدان ۱.۳
درصد کم شده است.

 ۳۴درصد شاغالن در تابستان امسال
کمتر از  ۴۴ساعت کار کردند
در طــرح آمارگیری افراد را براســاس ســاعت
کاری به سه دسته اشــتغال با  ۴۴ساعت کار در

بخش خصوصیشــان از ورود به ایران پرهیز کنند ،وجود
خواهد داشت.رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد :در
چنین شرایطی بحث اینستکس مطرح شد که براساس آن
ایران میتوانست مبالغی از صادرات خود را از این خط وارد
کرده و با استفاده از آن نسبت به واردات نیازهای خود اقدام
کند اما این به شــرطی بود که اروپا واردات خود را از ایران
حفظ میکرد و نفت ما را میخرید ،اما متاسفانه اروپاییها
در عمل به تعهدات خود بدعهدی کردند و بسیاری از این
برنامههای مشــترک به مرحلهی اجرا نرسید.وی درباره
آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ()wto
نیز توضیح داد :جدای از بحث الحاق به این سازمان پیوستن
ما میتواند امتیازها و توافقنامههایی را برای کشور به همراه
داشته باشد .در سالهای گذشته همواره تصمیمگیریهای
مثبت یا منفی در این زمینه وجود داشت که در نهایت بحث
تبدیل شدن ایران از عضو ناظر به عضو قطعی را به تاخیر
میانداخت.رییس سازمان توسعه تجارت افزود :سال قبل
وزیر صمت و وزیر خارجه در درخواستی مشترک از رییس
جمهور خواستند به ستاد الحاق به سازمان تجارت جهانی را
فعال کند .با موافقت ایشان این ستاد تشکیل شده و با حضور
نمایندگان سازمانهای ذیربط هر دو هفته یکبار جلسه دارد
و امیدواریم در نهایت مقدمات الزم را برای پیوستن قطعی
کشور به این سازمان مهم بینالمللی فراهم شود.
هفته ،کمتر از  ۴۴ســاعت و غایب موقت تقسیم
میکنند که براساس آمار اعالمی هشت میلیون
و  ۴۱۷هزار نفر در زمان اعالم شــده کمتر از ۴۴
ســاعت کردند و یک میلیون و  ۱۳هــزار نفر به
طور موقت غایب بودند.اشــتغال ناقص شاخص
دیگری است که در محاسبه نرخ بیکاری استفاده
میشــود و در واقع به افرادی گفته میشود که
به دالیــل اقتصــادی همچون رکود بــازار کار،
نبود کار با ساعات کار بیشــتر ،فصل غیرکاری
کمتر از  ۴۴ســاعت در هفتــه کار کردهاند ،در
حالیکه آمادگــی انجام کار اضافی را داشــتند.
جداول آماری در تابستان امسال نشان میدهد
که  ۲میلیــون و  ۱۷۰هزار نفر اشــتغال ناقص
داشتند.

مرکزپژوهشهایمجلس:تغییراتقیمتانرژیازحاملهایی
کهکمترینواکنشاجتماعیراخواهدداشتشروعشود

پیشــنهاد حذف یارانه پنهان
بدونافزایشقیمت بنزین

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد با توجه به
حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین،
میتوان تغییرات قیمت انــرژی را از حاملهایی که
کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشــت شروع
کرد.نشست روز گذشــته مجلس شورای اسالمی
برایساعاتیبهصورتغیرعلنیبرگزارشدتاراهکاری
برای حذف یارانههای پنهان و تعیین تکلیف یارانه
حاملهای انرژی یافته شــود.این نشست قرار بود
با حضور  5وزیر برگزار شــود اما وزرا معاونان خود را
فرســتاده بودند.مرکز پژوهشهای مجلس در این
نشست به ارائه گزارشی در مورد وضعیت یارانه پنهان
پرداخت؛ این مرکز پیشنهادی نیز برای حذف یارانه
حاملهای انرژی بدون افزایش یکباره قیمت بنزین
ارائه داد.
معیشــت دهکهای باال بیش از سایر
دهکها به یارانه وابسته است
در گزارش مرکز پژوهشها اعالم شــده بود :به رغم
آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی  5.06درصد بوده
و از سایر دهکها کمتر است ،نسبت یارانه انرژی به
هزینه کل خانوار در این دهک ،با  ۱۵درصد بیشترین
مقدار را به خود اختصاص میدهد ،به آن معنی که
معیشت دهک اول به نسبت سایر دهکها به مراتب
به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.بر این اساس
از مجموع  87.6میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز
در سال  ،۱۳۹۶سهم خودروهای شخصی و وانتها
به ترتیب 53.4و  18.4میلیون لیتر در روز اســت.
ضمن اینکه سهم موتورسیکلتها نیز ۵میلیون لیتر
در روز اســت .در واقع ،خودروهای سواری (شامل
خودروهای شخصی ،دولتی و تاکسیهای اینترنتی)
فقط  ۶۰درصد مصرف بنزیــن را به خود اختصاص
دادهاند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم
توجه به این موضوع اســت.این گزارش همچنین
نشان میدهد در ســال  ،۱۳۹۷یارانه گاز ،گازوئیل،
برق ،بنزین و آب به ترتیب برابر با ،13.6 ،12.8 ،19.4
 0.6 ،10.5است که با کسر مبلغ  7.66میلیارد دالر
یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب
از احتساب مضاعف ،در مجموع حدود 49.24میلیارد
دالر قابل برآورد است.
یارانه پنهان انرژی چیست؟
آنچنان که مرکز پژوهشها اعالم میکند :یارانه پنهان
انرژی عبارت اســت از مابهالتفاوت ارزش نفت و گاز
مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع
و وجوهی که از مصرفکنندگان دریافت میشــود.
منظور از یارانه آشکار ،وجوهی است که دولت به طور
واقعی بابت کاهش قیمت انرژی پرداخت میکند .در
روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان فرض شده است
کل انرژی مصرف شده در داخل کشور میتواند در
خارج کشــور به فروش برســد ،همچنین در مورد
حاملهایی مانند بنزین که قیمتهای جهانی دارند،
میتوان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت
مرجع در نظر گرفت ،اما در مورد حاملهایی مانند گاز
طبیعی و برق که قیمت منطقهای دارند ،تعیین نرخ
مرجع دشوار میشود .نرخ ارز مینای تبدیل قیمت
فروش انرژی موضوعی به شدت اختالفبرانگیز است
و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه
میشود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست،
بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی
صورت گرفته باشــد.یافتههای مطالعه اخیر بازوی
پژوهشی مجلس نشان میدهد:
 بــا توجه بــه ســهم خانــوار از مجمــوع یارانههیدروکربوری در سالهای  ۱۳۸۴تا  ،۱۳۹۵پیش از
سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیرخانوار
اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهمترین روش
حمایت دولت از بخش تولید در ایران است .لذا هرگونه
سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به
تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.
 بخش کشــاورزی در ســالهای  ۱۳۸۴تا ۱۳۹۵کمترین ســهم و و نیروگاهها بیشــترین سهم را از
یارانه هیدروکربــوری داشــتهاند .از مجموع یارانه
هیدروکربورهای مصرف شــده در کشــور در سال
 ،۱۳۹۵نیروگاهها با  ۳۳درصد ،بخش خانگی با ۲۴
درصد ،بخش صنعت با ۲۱درصد و بخش حملونقل
با  ۱۵درصد به ترتیب بیشــترین سهمها را به خود
اختصاص دادهاند .در نتیجه ،اولویت سیاستگذاری
در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاههای کشــور و
سپس بخش خانگی باشد.
 ســهم بنزین از مجموع یارانه فرآوردههای نفتی، ۸درصد و ســهم نفت گاز حدود  ۶۸درصد اســت.
بنابراین سیاســتگذاری در مورد بنزیــن با هدف
اصالح و کاهش یارانه انــرژی در اولویتهای بعدی
قرار میگیرد.
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تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد

تداوم گرانی در بازار لوازم خانگی
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

پرسش های بسیاری در بازار
لوازم خانگی مطرح می شود
مبنی بر اینکه چرا با کاهش
قیمت دالر ،قیمت کاالهای
لوازم خانگی در ســطح بازار
ارزان نشده است .کارشناســان و فعاالن بازار در پاسخ
به چنین پرسشهایی اعالم کرده اند که صنعتگران و
تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تامین قطعه از ارز آزاد
استفاده نمیکنند و ارز نیمایی باید صرف واردات شود.
بنابراین قیمت ارز نیمایی در قیمت تمام شــده کاالها
اثرگذار است .در ماه های محرم و صفر هم که خریداران
بازار لوازم خانگی کاهش پیدا می کنند نیز تغییری در
قیمت ها شــاهد نبوده ایم و فعاالن بازار حتی با وجود
کمبود مشتری حاضر به ضرردهی نشده اند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
گفت :با افت نرخ ارز ،قیمت لوازم خانگی قاچاق در بازار
کاهش یافته اســت ،اما از آنجایی کــه تولیدکنندگان
داخلی با ارز نیمایی کار میکنند ،شاهد کاهش قیمت در
تولیدات داخلی نیستیم .سید مرتضی میری در پاسخ به
اینکه چرا با وجود کاهش و تثبیت نرخ دالر در هفتههای
گذشته قیمت لوازم خانگی کاهش نداشته است ،افزود:

ارز نیمایی برخالف ارز آزاد که افت  ۳۰تا  ۳۵درصدی را
در ماه های گذشته تجربه کرده ،افزایش داشته و اکنون
قیمت این دو نوع ارز به هم نزدیک شده است .وی بیان
داشت :از آنجایی که قیمتگذاری شرکتهای داخلی
نیز با ارز نیمایی انجام می شود ،قادر به کاهش قیمتها
نیستند .میری تاکید کرد :عمده ارز نیمایی مربوط به
فوالدسازان و شرکت های پتروشیمی است که دولتی
هستند ،به همین دلیل کاهش نرخ ارز نیمایی نیز باید

با تصمیم دولت اتفاق بیفتد .وی خاطرنشان کرد :قیمت
لوازم خانگی از اردیبهشت امسال تاکنون تغییر چندانی
نداشته است و پیش بینی می شود تا پایان ماه صفر نوسان
نداشته باشد .میری اظهار داشت :آن دسته از کارخانجاتی
که در سالهای گذشــته با برندهای مطرح کره ای کار
میکردند ،بــه دلیل تبعیت این کشــور از تحریمهای
آمریکایی و خروج از بازار ایران ،سهم حدود  ۳۵درصدی
خود در بازار کشورمان را از دست داده بودند.

وی ادامه داد :امروز اما ،شــرکتهای یاد شده نسبت به
تامین مواد اولیه مود نیاز از کشورهایی همچون چین
و ترکیه اقدام کرده و پیش بینی میشود با از سر گرفته
شدن تولیدشان ،سهمشــان در بازار را بازپس بگیرند.
میریاظهارداشت:اینشرکتهادروهلهنخست،باتولید
ماشین لباسشویی تولید خود را از سر خواهند گرفت و
پس از آن ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر و ساید بای
ســاید و در مرحله آخر ماشین ظرفشویی را به خطوط
تولید خود باز خواهند گرداند .وی خاطرنشــان کرد :با
افزایش تولید این شرکتها ،پیش بینی میشود حداکثر
تا دو ماه آینده بین  ۱۰تا  ۱۵درصد از قیمتهای لوازم
خانگی در بازار کاسته شود .رئیس اتحادیه صنف توزیع
کنندگان لوازم خانگی ایران یــادآوری کرد :این روزها
پیامکهای گسترده ای به تلفنهای همراه افراد ارسال
می شــود که تحت عنوان محصوالت «بانه»به فروش
لوازم خانگی قاچاق اقدام میکنند ،همچنین محصوالت
تقلبی تحت عنوان برندهای آلمانی در بازار به فروش می
رسد .وی از تهیه یک نشان تجاری (لوگو) با مشارکت این
اتحادیه ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت خبر داد که
اکنونبینواحدهایتوزیعکنندهلوازمخانگیموردتایید
این اتحادیه توزیع و پشت شیشه مغازه ها چسبانده می
شود .میری تاکید کرد :مردم و مشتریان سعی کنند لوازم
خانگی مورد نیاز خود را از این فروشگاههای تایید شده که
جنس قاچاق توزیع نمی کنند ،تهیه کنند.

برابری قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد به نفع تجار

محمدرضا غزنوی ،سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی از آنجایی که تاثیرات بسیار زیادی از نوسانات نرخ ارز گرفته است بازگشت آن به بازه زمانی قبل از نوسانات ارزی زمانبر خواهد بود .اگر قدم های مثبت و سازنده ای هم در راستای ساماندهی این بازار برداشته شود تصمیمات
و سیاست های دیگری اجازه تنفس را به این بازار نمی دهد .سال گذشته ارز نیمایی یک قیمت داشت و امروز یک قیمت .البته به حال بازار لوازم خانگی فرقی ندارد چون مواد اولیه از همین ارز نیمایی تهیه می شود تاثیری در کاهش
قیمت ها نخواهد گذاشت .به هر ترتیب امروز قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد برابر شده اما تاثیری در کاهش قیمت ها ندارد .البته ارز نیمایی کمک بسیاری به بازار لوازم خانگی کرده و اگر از همان ابتدا قرار بود ارز آزاد برای این بازار استفاده شود
قیمت ها نجومی تر می شد .اگر قیمت لوازم خانگی متناسب با نرخ ارز آزاد تغییر میکرد ،در حال حاضر قیمت این کاال باید سه برابر قیمتهای سال گذشته میشد ،اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال
گذشته نزدیک به  120درصد افزایش داشته باشد.
اما این بدین معنا نیست که باید اوضاع به همین منوال سپری شود چراکه هنوز در کاهش قیمت ها تاثیری دیده نشده است .کاالهای داخلی در برخی موارد گران تر از کاالهای خارجی مشاهده می شوند که دلیل آن همان طور که گفته شد
استفاده از ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه ساخت و تولید است .بستر خوبی برای تولید این کاالها در کشور وجود دارد و باید با تبادل دانش و تکنولوژی خطوط تولید را در کشور راه اندازی کنیم تا از واردات بی نیاز شده و قیمت لوازم خانگی
تولید داخل با افزایش تولید شکسته شود .اما نکته دیگری که وجود دارد این است که امروز برابری تقریبی قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد مشوقی برای تجار شده تا به فکر صادرات باشند .صادرکنندگان تاکنون به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز
نیمایی انگیزهای برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نداشتند اما حاال با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و نیمایی برای این کار انگیزه پیدا کرده اند.

ترخیص برنجهای دپو شده به معنی عرضه در بازار نیست
معاون گمرک گفت :ترخیص برنجهای دپو شــده
در گمرکات کشور به معنای مجوز مصرف نیست
بلکه مقرر شده تا زمان اتخاذ سیاست از سوی دولت،
محمولههای برنج در انبارهــا بماند.مهرداد جمال
ارونقی در مورد ترخیص برنج های دپو شده ،اظهار
داشت :چندی پیش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در ابالغی به گمرک ایران ،اعالم کرد که ممنوعیت
فصلی برنج به قوت خود باقی است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود :طی
سال های گذشته این تاریخ ممنوعیت را خود وزارت
جهادکشاورزی به گمرک ابالغ می کرد و این زمانها
مختلفبود؛اماباتوجهبهاینکهمسئولیتتنظیمبازار
به وزارت صمت واگذار شده ،امسال گمرک نسبت به
استعالماینکهممنوعیتازچهتاریخیاستوتکلیف
کاالهایی که در گمرک اظهار شــده اند ،تشریفات
گمرکی آنها صــورت گرفته ،پروانه صادر شــده و
محموله ها درصدد خروج هستند کسب اطالع کرد.
وی ادامــه داد :در نهایت طی جلســات متعددی
که در ســتاد تنظیم بازار برگزار شــد ،این موضوع
تعیین تکلیف و به گمرک ابالغ شــد.ارونقی افزود:
در این مصوبه ستاد تنظیم بازار ،تکلیف کاالهایی
که در گمرک بودند ،تشریفات گمرکی انجام داده
و به مرحله صدور پروانه رســیده و مجوز قانونی و
حقوق ورودی را پرداخت کرده بودند مشخص شد؛

همچنین تکلیف کاالهایی که به گمرک اظهار شده
بودند اما تامین ارز نشــده بودند و کاالهایی که در
گمرک و مبادی ورودی و بنادر کشور وجود دارند
اما هنوز به گمرک اظهار نشده اند و در برخی موارد
تامین ارز شده و در برخی موارد تامین ارز نشده اند،
مشخصشد.
وی با بیان اینکه این مصوبه به گمرکات اجرایی ابالغ
شد ،گفت :بر اساس این مصوبه ،از هفته گذشته با
نظارت و رصد خود سازمان متولی نسبت به ترخیص
برنج های دپو شده اقدام شد.ارونقی تصریح کرد :البته
این مساله به معنای مجوز مصرف برنج های وارداتی
نیست بلکه مقرر شده برنج ها در انبارهای تحت کلید
سازمان مربوطه بماند و در زمانی غیر از فصل برداشت
برنج داخلی و مطابق با سیاست های دولت نسبت به
توزیع آنها اقدام شود.
گفتنی اســت؛ ممنوعیت واردات برنــج در فصل
برداشت سالها است که با نظر وزارت جهاد کشاورزی
برای حمایت از تولید کنندگان داخلی اعمال می
شود ،ولی ستاد تنظیم بازار امسال ظاهرا بدون نظر
وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات برنج در فصل
برداشت برنج داخلی را صادر کرد؛ این اقدام باعث شد
که تجار و بازرگانان برای واردات این محصول اقدام
کنند و محصول خود را به گمرک بیاورند اما امکان
ترخیص آن را نداشته باشند.

بازگرداندن اموال شرکت هپکو در دستور کار قرار گرفت

اقدام مجلس برای بازگرداندن اموال بالتکلیف

برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را برای بازگرداندن اموال
شرکت هپکو در دســتور کار قردادهاند تا در کنار پرداخت
حقوق معوق و ســفارش جدید تولید زمینه برای بازگشت
این شرکت به مدار تولید فراهم شــود .به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در روزهای اخیر تصمیمات
مناسبی برای بررســی وضعیت شرکت هپکو چه به لحاظ
پرداخت حقــوق معوق و چه از ثبت ســفارش تولید برای
بازگشت این شرکت مهم تولیدی کشور اتخاذ شده است.
علیرضا صالح ،رییس کل سازمان خصوصی سازی ،با اشاره به
فرمان رهبر انقالب درخصوص رونق تولید ،گفته است :بنا به
دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک ملی و با پیگیری
و تالش مجدانه سازمان خصوصی سازی ،تمامی مطالبات و
حقوق معوقه 6ماه نخست سال جاری کارکنان هپکو از شب
گذشته پرداخت شد.بر اساس این گزارش تمامی کارکنان
هپکو تمامی مطالبات و حقوق معوقه  6ماه اول سال جاری
خود را دریافت کرده و با این پرداخت ،دریافت حقوق کارکنان
هپکو به روز خواهد شد.
اما اقدام جدید که دولت برای تعیین تکلیف این شــرکت
در دستور کار قرار داده اســت ،بحث استفاده از روش روش
پیمان مدیریت است .به هر حال بعد از واگذاری ناکام این
شرکت در سال  85و همچنین عدم ایفای تعهدات از سوی
مدیران جدیدی که در سالهای اخیر منصوب شده بودند این

اقدام جدید میتواند روزنههای از امید را برای این شــرکت
ایجاد کند.
صالح با اشاره به استفاده روش پیمان مدیریت برای تعیین
تکلیف شــرکت هپکو گفت :بزودی و پس از تعیین مدیر
عامل جدید هپکو توسط سازمان خصوصی سازی و نظارت
راهبردی این ســازمان بر این شــرکت؛ در آینده نزدیک
تولیدات شرکت هپکو شروع و شــاهد رونق تولید در این
شرکت مهم خواهیم بود.نکته جالب اینکه سهام این شرکت
در بورس اوراق بهادار نیز از وضعیت مناسبی برخوردار شده
و به نظر میرسد رفته رفته شرایط این شرکت بحران زده در
حال عادی شدن است.
برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را برای بازگرداندن اموال
شرکت هپکو در دســتور کار قردادهاند تا در کنار پرداخت
حقوق معوق و سفارش جدید تولید زمینه برای بازگشت این
شرکت به مدار تولید فراهم شود.بر این اساس شنیده شده
پیگیریهایی از سوی مجلس در خصوص اعمال ماده 234
صورت گرفته است .بر این اســاس با تهیه گزارش نظارتی
و عزم دســتگاه قضایی برای برخورد با مفاســد اقتصادی
بنظر میرسد بتوان با پیگیری و برگرداندن منابع مالی این
کارخانه بزرگ ماشین آالت راهسازی به شرکت و وامهایی
که با تضمین و به نام این بنگاه بزرگ گرفته شــده تعیین
تکلیفشود.
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معرفی ۲۵سایت متخلف در حوزه گران فروشی بلیت اربعین
معاون وزیر صنعت ،از معرفی  ۲۵سایت متخلف در حوزه
گرانفروشی بلیت هواپیما در ایام منتهی به اربعین خبر
داد و گفت :مردم نرخهای باالتر از  ۲میلیون و ۲۰۰هزار
تومان برای بلیت هواپیما را گزارش کنند.عباس تابش
مبنی بر اینکه برخی آژانسهای مسافرتی قیمت بلیت
هواپیما به مقصد عراق را به مناسبت اربعین تا۲میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان هم افزایش دادهاند ،گفت :قیمت رفت و
برگشت بلیت هواپیما برای هر نفر در عزیمت به عراق در
ایام اربعین ۲ ،میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بوده و این نرخ
مصوبی است که دولت تعیین کرده است.
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت افــزود :برخی از
سایتهای خالفکار در جامعه متاسفانه بلیت هواپیما را با
نرخهایی باالتر از قیمت تعیین شده به فروش میرسانند
که به شــدت با آنها برخورد میشود؛ این در حالی است
که تاکنون  ۲۵سایت متخلف در فروش بلیت هواپیمای
اربعین را شناسایی و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات

معرفی کرده ایم تا بــا آنها برخورد شــود .وی تصریح
کرد :اطالعــات مرتبط با قیمت بلیــت هواپیما در ایام
اربعین بر روی سایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان قید شده و مهم این است که مردم بلیت را
با این نرخ مصوب خریداری کنند؛ این در حالی است که
اگرتخلفیبررویایننرخهامشاهدهمیکنند،حتماآنرا
گزارش دهند.به گفته تابش ،برخی از سایت ها ،به صورت
خلقالساعه امروز ایجاد میشوند و با برقراری رابطهای با
نمایندگان فروش بلیت هواپیما ،قیمت بلیت را باالتر به
مردم ارایه میدهند .اما ما اصرارمان این است که رسانهها
هم سایتهای متخلف و مصادیق تخلف را اعالم کنند تا
سازمان حمایت آنها را بررسی نماید .وی با تاکید بر اینکه
بازرسان نیز به صورت مرتب از آژانسها بازرسی به عمل
میآورند ،خاطرنشان کرد :قیمت مصوب بلیت هواپیما
برای یک طرف رفت یا برگشت یک میلیون و  ۱۰۰هزار
تومان است و هیچ فردی نباید از این نرخ تخلف کند.

ربیعی:

ساالنه بیش از یکمیلیون شغل نیاز داریم

ســخنگوی دولت توســعه رابطه با همسایگان را
از سیاســتهای اصلی جمهوری اســامی ایران
برشمرد و گفت:هدف ما گسترش مناسبات با همه
کشورهای منطقه خصوصا خلیج فارس است.
علی ربیعی در ادامه به حذف درآمدهای نفتی از
الیحه بودجه اشــاره کرد و گفت :در جلسه قبل
توضیح دادم  ،بخش جاری را از نفت جدا خواهیم
کرد .تالشــمان بر این اســت بودجه جاری را از
مالیات و سایر منابع مالی دولت تهیه کنیم .االن
در قالب یک برنامه بودجه است  .تحریم بد است
اما اتفاقات خوبی هم برای ما داشته و آن تقویت
بودجه بدون نفت بوده است.
در تغییر یارانههای پنهــان دهکهای پایین و
طبقه متوسط در نظر گرفته میشوند
ربیعی سپس یادآور شد  :هنوز هیچ تصمیمی به
لحاظ متغیرهای متعدد اتخاذ نشده است اما در
مرحله نهایی است اما قطعا هرگونه تصمیمی که
در مورد یارانه های پنهان بویژه ســوخت گرفته
شــود دهکهای پایین و طبقه متوســط در آن

در نظر گرفته می شود .وی با بیان اینکه آمار ها
نشان می دهد افزایش اشتغال در تابستان صورت
گرفته است ،گفت :در بخش های صنعتی کاهش
داشــتیم ،اما در بخش های تولیــد مولد رویش
داشته ایم .شــواهد تامین اجتماعی هم آمار را
تایید می کند  ،در یک سال گذشته  ۸۴۴هزار نفر
اعالم شده ،خالص اشــتغال ایجاد شده این رقم
در روستاها هم افزایش داشــته و نرخ مشارکت
افزایش پیدا کرده است.
ســخنگوی دولت ادامه داد :نیاز مــا به پنجره
جمعیتی ساالنه بیش از یک میلیون شغل است.
این آمار به اعتقاد من آمار درســتی است .اما با
توجه به بیماری بیکاری مزمن شــده که انتقال
پیدا کرده کمی پیچیده شده است .جناب نوبخت
اعالم کردند آمار بیماری مزمــن قبلی کاهش
پیدا می کند .من فکر می کنم سیاســت کاهش
واردات آثار خوبی بر بخش اشتغال گذاشته است.
در این میان البته به فکــر افزایش قدرت خرید
مردم هم هستیم.

مسئوالن از دستاوردهای استارت آپها بهمنظور نمایش و خودنمایی استفاده میکند

شوی تبلیغاتی دولتیها با استارتآپها
موج مهاجرتهای نخبگان استارت آپی شدت یافت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اکوسیســتمهای موفــق
استارتآپی در کشورهایی
مانند آمریکا ،کانادا ،هند و
حتی کشور همسایه یعنی
ترکیه نشــان میدهد که
دولت به جای ورود مســتقیم به ایــن حوزه ،تنها
زیرســاختهای فنی و حقوقی برای شرکتهای
استارتآپی را فراهم کرده و اجازه میدهد جریان
اســتارتآپی بهصورت خــودکار شــکل بگیرد.
دولت هــا در ایــن کشــورها از حمایــت های
غیرمستقیم که ســنگ بنای اســتارت آپ ها را
محکم می کند استفاده می کنند و این اکوسیستم
در این کشورها در مسیری سالم به کار خود ادامه
می دهد .در ایران این سیستم اما اجرایی نشده و
به جای پرداختن به شــاکله اصلی استارت آپ ها
شــکل دهی به آنها ،حمایت هــای غیراصولی از
آنها شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در این باره می گویــد :وزیر و مســئوالن وزارت
ارتباطات از دستاوردهای اســتارتاپها به منظور

خودنمایــی اســتفاده میکند و فضای کســب و
کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاســی کردهاند.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس با انتقاد از عملکــرد منفی در ایجاد امنیت
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مشاغل
اســتارتاپی ،گفت :متاســفانه مســئوالن کشور
اســتارتاپها را به نقابی برای چهره خود با هدف
پنهان شدن پشت مشکالت و مسائل کشور تبدیل
کردهاند و حتی این مشــاغل نوپــا را ابزاری برای
نمایان کردن خودشان و خودنمایی در یک سری
مسائل کردهاند .به گفته نماینده مردم شبستر در
مجلس جوانان استارتاپی اکثرا در دنیای اینترنت
چشم به جهان گشــوده و به آنها نسل اینترنتی
میگویند که این نســل میخواهند سریع به قله
رسند اما پیچ و خمهای بروکراسی اداری و سیستم
اداری داخل کشور پاسخگوی نیاز آنها نیست.
وی تاکید کرد :شعارها و وعده و وعیدهای مسئوالن
پاسخگوی نیازهای جوانان اســتارتاپی نیست که
این مســئله افزایش تنشهای اجتماعی ،زیر سوال
بردن قوای ســهگانه کشــور و تمام شدن صبر این
جوانان خواهد شــد .آقاپور با بیــان اینکه فعاالن و
کارآفرینان استارتاپی از عدم توانایی وزیر و مسئوالن

استارت آپ ها گرفتار در چنگ دولتی ها
شایان تیموری ،کارشناس استارت آپ
تجربیاتی که کشــورهای اروپایی موفق در حوزه اکوسیســتم استارت آپی داشــته اند نشان می دهد که
دولت ها در این کشورها همواره به اصطالح از دور نظاره گر عملکرد این اکوسیستم بوده اند .نظارت از راه دور به
آن معنایی که همه ما می دانیم نیست و منظور دخالت غیرمستقیم برای حمایت از این کسب و کارهاست .در
دنیای امروز که دولت ها می توانند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اقتصادشان داشته باشند باید در این مورد
از دخالت مستقیم پرهیز کنند .در ایران اما امروز برعکس تمام دنیا با این پدیده نوظهور پرطرفدار برخورد شده
است .مادامی که سراغ داریم اختصاص تسهیالت و حمایت های مالی به این کسب و کارها بوده که دخالت
مستقیم دولت نام دارد .امروز در ایران استارت آپ در چنگ دولتی ها گرفتار شده و حرف و عمل مسووالن با
هم تناقض دارد .دولت این اکوسیستم را در برخی موارد با وام های میلیاردی حمایت کرده که تا به امروزد دیگر
حتی نامی از آنها برده نشده است .پروژه پیام رسان های داخلی پروژه ای بوده که میلیاردها تومان تسهیالت به
آنها پرداخت شد اما نه تنها موفقیت چشمگیری به دست نیاورد بلکه تا به امروز کاربران آنها نیز رضایت کامل
از ارائه خدمات آنها ندارند .گویی دولت تنها از اکوسیستم استارت آپی حمایت می کند تا سکوی پرتابی برای
خود داشته باشد .چراکه دنیا ،دنیای نوآوری است و خواه ناخواه باید قدم هایی در این حوزه برداشته شود .با وام
و تسهیالت مالی و بسنده کردن به شعار و حرف نمی توان همگام با دنیا پیش رفت اما دولت تنها از همین ابزار
تاکنون استفاده کرده است .اگر موضوع حمایت دولتی واقعی است باید بروکراسی هایی را که از بدو تشکیل
کسب و کار تا انتهای وجود دارد را از میان برداشــت .صرف اختصاص مبالغ هنگفت نمی تواند حمایت نام
بگیرد و موضوع بعد دیگری پیدا می کند .دولت می خواهد بگوید ما در کنار استارت آپ ها و کسب و کارهای
نوین هستیم اما با کارکرد اشتباه نمی توان به نتیجه رسید .پول و مسائل مالی نه تنها جنبه دیگری به مسئله
می دهد و معنای شوی تبلیغاتی به خود می گیرد چراکه دولت برای حمایت واقعی می تواند موانع تشکیل
استارت آپ ها را برطرف کند و از تعدد مجوزها برای راه اندازی کسب و کارهای نوین بکاهد.

وزارتخانه ارتباطات در حل مشــکالت گســترده
استارتاپها و عملکرد مســئوالن مربوطه در ایجاد
امنیت ســرمایهگذاری بخش خصوصــی گلهمند
هســتند ،ادامه داد :موج مهاجرتهــای نخبگان
استارتاپی شدت یافته و سرمایهگذاران داخلی این
بخش نیز کمتر احســاس امنیت میکنند و ترجیح
میدهند در حوزههای دیگر سرمایهگذاری کنند یا
سرمایهها از کشور خارج میشوند .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس بــا اعتقاد به اینکه مســئوالن از
دستاوردهای اســتارتاپها و سرمایهگذاران بخش
خصوصی بهمنظور نمایش و خودنمایی اســتفاده
میکند ،تصریح کرد :این بخش از دولت فضای کسب
و کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاسی کردهاند اما
در این میان متضرر اصلی بخش خصوصی استارتاپی
اســت که عالقه و تمایلــی برای فعالیت سیاســی
ندارد و دغدغه توسعه اقتصادی دارند .این نماینده
مجلس همچنین بیان کرد :صنعت کشور در حوزه
مدیریت و تجهیزات هنوز ســنتی اداره میشود اما
اســتارتاپها از تکنولوژی روز استفاده میکنند لذا
حلقه مفقودهای در رابطه با اتصال اســتارتاپها به
صنعت کشــور وجود دارد که باید یک آشتی میان
آنها اتفاق افتاد .به گفته وی ،راهحل آشتی صنعت

و تکنولوژی استارتاپی در شرایط کنونی در دستان
اتاقهای بازرگانی اســت ،به بیان دیگر اتاقهای
بازرگانی میتوانند این آشــتی را رقم بزند .آقاپور
توضیح داد :راهحل دیگر آن است که بخش صنعت
درخواستهای خود را به صورت واقعی بیان کند
و استارتاپها به دنبال حل مشکالت آنها باشند
و پس از جلب اعتماد دو طرفــه بهدنبال ایدههای
جدید برای بخش صنعت باشــد .وی با بیان اینکه
تاکنون تعامل صنعت و استارتاپها در کشور اتفاق
نیفتاده اســت چراکه اســتارتاپها سرمایه کافی
ندارند و بخش صنعت به آنهــا اعتماد نمیکند،
افزود :اکثر اســتارتاپها زیر  3ســال ورشکسته
میشــوند و صنایع جدید و قدیمــی عموما یا در
تهدید به ســر میبرند یا بحران .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس تاکید کرد :دولت باید در مسیر
حل مشکالت و مسائل استارتاپها قدم بردارد در
غیر این صورت هزینههای صرف شده برای آنها
بیش از این هدر خواهد رفت و اعتماد اجتماعی و
بخش صنعت را جذب نخواهند کرد ،این درحالی
است که استارتاپ ها و صنایع گرفتار انواع مشکالت
همچون ســرمایه در گردش ،پیگیری مطالبات،
فروش و ...هستند.
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استارتآپ ها

انسانهاي زيادي درباره چيزي كه باعث خوشبختي ميشود در اشتباه هســتند .خوشبختي از طريق لذتهاي ساده و زودگذر به
دست نميآيد ،بلكه از طريق وفاداري و تعهد به يك هدف شايسته ميتوان به دستش آورد.

WWW.KASBOKARNEWS.IR

مهارت هاي مديريتي
نامه به سردبير
روزنامــه «كســب و كار» جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راهاندازي کرده است .از اينرو
شــما خواننده محترم ميتوانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن  88261037صداي
خود را به گوش مسئوالن برسانيد.

 5روش افزايش بهرهوري در كار

باحضور10شركتدانشبنيان

 .1آنچه شروع ميكنيد را به پايان برسانيد .به خودتان انرژي دوباره بدهيد و قبل از رفتن به سراغ كارهاي بعدي در فهرست
كارهايتان ،آنچه شروع كردهايد را به پايان برسانيد.
 .2برنامه هفته بعد خود را از پيش تعيين كنيد .در ابتداي هفته يك ساعت وقت بگذاريد و يك فهرست كامل از آنچه نياز
داريد انجام دهيد را تهيه كنيد؛ بدينترتيب شما ميتوانيد مهمترين كار را در اولويت
بگذاريد و زمان را هدر ندهيد.
 .3حواستان به ساعت باشد .يك روش خوب براي تست اينكه چقدر كارآمد
هستيد ،اين اســت كه زمان مورد نظرتان در هر پروژه را اندازه بگيريد .سپس
ميتوانيد مشخص كنيد چه چيزي زمان شــما را هدر ميدهد و چگونه ميتوانيد
كارايي و بهرهوري بيشتري داشته باشيد.
 .4استراحت كنيد .دانشمندان ميگويند كه شما نميتوانيد بيش از  90دقيقه در يك كار تمركز كنيد .به اين
معني است كه شما بايد هر  90دقيقه در طول فعاليت استراحت كنيد .5 .مثبت فكر كنيد .اگر چشمانداز مثبت
داشتيد باشيد ،سريعتر كار خواهيد كرد بدون اينكه زماني براي نگراني صرف كنيد و زمان بيشتري را صرف
رسيدن به هدف خود خواهيد كرد.

اخبار
رئیسصندوقنوآوریوشکوفایی:

صنعتخودرونیازبهشرکتهایدانشبنیاندارد

فاکس88260447 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

بدین وسیله با آقای پژمان توپا اسفندیاری فرزند فریبرز شناسنامه شماره  ۱۳۰و ملی  4839954224ابالغ می شود که بانک سپه
به استناد قرارداد بانکی  179630670جهت وصول  351/212/323ریال تا تاریخ  1398/4/30به انضمام خسارت تاخیر متعلقه
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9800134در
این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ  98/5/28مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای
بستانکار طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،،عملیات
اجرایی جریان خواهد یافت.
م الف98/180/9923 :
تاریخ چاپ98/7/16 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس  -ابراهیم حسین زاده استخر بی جار

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

ابالغ اجرائیه به آقای پژمان توپا اسفندیاری

روزنامه کسب و کار 88261037 :

بدین وسیله با آقای تورج ضیائی فرزند ایرج شناسنامه شماره  316و ملی  4839683972ابالغ می شود که بانک سپه به استناد
قرارداد بانکی شماره 179632160جهت وصول مبلغ 130/448/656ریال تا تاریخ  98/4/30به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800136در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1398/05/20مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای
بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ مخصوص می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات
اجرایی جریان خواهد یافت.
م الف98/180/9923:
تاریخ چاپ 98/7/16
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی چالوس  -ابراهیم حسین زاده استخر بی جار

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

ابالغ اجرائیه به آقای تورج ضیائی

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

از  130000میلیارد ریال به  210000میلیارد ریال؛ کسب
رکورد کمترین میزان حادثه در ششماهۀ اول سال؛ افزایش
رضایت و اشتیاق کارکنان در یک سال گذشته نسبت به پیش
از آن؛ برگزاری پنجمین مراسم گلریزان فوالد مبارکه و شرکای
تجاری بــه مبلغ  32میلیارد ریال؛ تولید انبــوه فوالد گرید
 API X60جهــت اســتفاده در صنایع نفــت و گاز برای
اولین بــار در کشــور؛ ثبت رکــورد تولید در کلیــۀ نواحی
تولیدی؛ افزایش ظرفیــت تولید زنجیرۀ قلعانــدود؛ انجام
پروژۀ نوســازی ( )Revampکورۀ  1فوالدسازی مجتمع
فوالد ســبا و اجرای پــروژۀ بارنامــۀ داخلــی در ورود مواد.
مهنــدس عظیمیان کســب ایــن موفقیتهــا را مرهون
خودباوری و تالش همــۀ مدیران و کارکنــان فوالد مبارکه
دانســت و گفت :برای ادامۀ این راه موفقیتآمیز در تالشیم
تا مشکالت موجود در تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز
را برطرف کنیم .فوالد مبارکه به این نتیجه رسیده است که
همانگونه که در بومیســازی قطعات ،اقداماتی در ســطح
ملی انجام دادهایم ،در بخش تأمین مواد اولیه و توسعۀ معادن
نیز باید بهطور جــدی اقدام کنیم تا بزرگترین فوالدســاز
کشــور و خاورمیانــه از این بابت با مشــکل مواجه نشــود.
وی خاطرنشــان کرد :بهطورقطع پشــت هر تهدید فرصتی
اســت و هر مشــکل و مســئلهای راهکارهای جدید در افق
دید ما قــرار میدهد .باید از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس
بیاموزیم که چگونه در هنگام حمالت دشــمن از تهدیدها
فرصت میســاختند و خــود را تقویــت میکردنــد .باید
با ارائــۀ راهکاری نــو و افزایش تنوع و ســطح کمی و کیفی
محصوالت ،در این شــرایط که دشــمنان فشــار خود را به
حداکثر رساندهاند ،در جامعه نشاط و شــادابی ایجاد کنیم.
او با تأکید بر اینکه توســعههای آتی شــرکت میتواند طی
مدت  3سال 7 ،تا  8هزار فرصت شغلی ایجاد کند ،گفت:
بهترین راه مقابله با دشمن ،افزایش بهرهوری ،تولید حداکثری
و رونق تولید اســت .باید باور داشته باشــیم که خداوند نیز
کســانی را که تالش میکنند مورد حمایت خود قرار خواهد
داد .بهیقین راهبرد امسال مقام معظم رهبری مبنی بر رونق
تولید بسیار هوشمندانه بوده است ،چون اگر در کشور کار و
درآمد رونق یابد ،ســایر کمبودها نیز قابلتحمل خواهد بود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش پایانی ســخنان خود
گفت :از اینکه همــکاران پرتالش و جهــادی را کنار خود
دارم ،احساس شــعف میکنم و یقین دارم با همکاری همۀ
این عزیزان خواهیم توانســت به دســتاوردهای بزرگتری
دست یابیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :به کار گیری تمام ظرفیت دولت و مجلس
برای جلوگیری از خامفروشی
نخســتین همایش بینالمللی فــوالد و جشــنوارۀ صنعت
فــوالد در چابهــار از روز پنجشــنبه  ۱۱مهرمــاه در ایــن
شــهر برگزار شــد .هدف از برگــزاری این همایــش فراهم
آوردن مقدمــهای برای حضــور مؤثر و مــداوم عرصۀ فوالد
بهعنوان یک صنعت پیشــرو و پیشــتاز در چابهار و صنعتی
شــدن این نگیــن و گنــج پنهان ســواحل مکران اســت.
الیــاس حضرتــی ،رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس
شــورای اســامی ،در جریان بازدید از غرفۀ فوالد مبارکه در
نخستین نمایشــگاه و همایش فوالد چابهار با اشاره به نقش
فوالد مبارکه در تولید و توســعه فوالد کشــور گفت :استان
اصفهان و بهطور مشــخص ،فوالد مبارکه مرکز ثقل صنعت
فوالد کشور اســت .وی خاطرنشــان کرد :دانش فنی فوالد
مبارکه میتواند برای احداث کارخانــۀ  ۲میلیون تنی فوالد
مکران چابهار چارهساز باشد .وی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به معضل خامفروشی در بخش سنگآهن گفت:
بنا بر تأکید مقــام رهبری ،تمامی ظرفیــت دولت و مجلس
برای جلوگیری از خامفروشــی به کار گرفته شــده اســت.
به خاطر داشــته باشیم کشــوری که تولید نداشــته باشد
نمیتوانــد رونق اقتصــادی و تولید ناخالص داخلی داشــته
باشــد و این میســر نمیشــود ،مگر با رفع موانــع تولید و
حمایت از تولید داخلی که این امر در کمیســیون اقتصادی
مجلس شــورای اســامی با جدیــت در حال انجام اســت.
وی اظهــار داشــت :علیرغــم همــۀ پیشبینیهــای
منفــی ســازمانهای بینالمللــی از رشــد اقتصــادی
کشــور ،ما شــاهد آنیم کــه در حوزههای مختلف به رشــد
اقتصادی بســیار خوبی در ســال جــاری دســت یافتهایم.
دکتر مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت نیز در آئین افتتاحیه
نخستین نمایشگاه و همایش فوالد چابهار گفت :کشور ما برای
افق ۱۴۰۴ایجاد ۵۵میلیون تن فوالد را هدفگذاری کرده است.
این در حالی است که بزرگترین شرکتهای فوالدی کشور از
جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل خام فروشی و
صادرات سنگ آهن با کمبود سنگ آهن و مواد اولیه مواجهاند.
وی تصریح کرد  :بنا بــه فرمایش مقام معظــم رهبری ،باید
با رونق تولید ،مواد خــام را در کارخانجات داخلی کشــور به
مــوادی بــا ارزش افــزوده باالتر تبدیــل کنیم و ســپس با
صادرات شــمش و ســایر محصوالت فوالدی ســود آوری و
رونق اقتصــادی بیشــتری برای کشــورمان به بــار آوریم.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

مهندس عظیمیــان با تأکیــد بــر اینکه فــوالد مبارکه
مولــود انقالب اســت و بــه برکت خــون شــهیدان و زیر
بمبارانهــای هوایــی دشــمنان ساخته شــده اســت،
تصریح کــرد :حفظ و نگهــداری و ارتقای ایــن صنعت که
امروز بزرگترین کارخانۀ فوالدســازی و بنــگاه اقتصادی
کشــور اســت ،وظیفۀ همــۀ مدیــران و کارکنان اســت.
وی در ادامۀ ســخنان خود اظهار داشــت :از ابتدای حضور
در فوالد مبارکه ،بــر توجه به ارتقای ایمنی نیروی انســانی
شــرکت تأکید کردهایم و همواره خاطرنشان ساختهایم که
باارزشترین ســرمایۀ فوالد مبارکه نیروی انسانی آن است.
به شــکرانۀ خداوند و با تالش و همکاری تمامــی واحدها،
بهویژه مدیریت ایمنی و آتشنشــانی ،امروز شاهد آنیم که
ضریب ایمنی فوالد مبارکه در باالترین سطح خود قرار دارد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشــاره به روند تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه
گفت :در ســال  1397در گروه فوالد مبارکه (شرکت فوالد
مبارکه ،فــوالد هرمزگان و مجتمع فوالد ســبا)  9میلیون
و  20هزار تن فوالد خام تولید شده است .این در حالی است
که برنامۀ ششماهۀ اول سال جاری  4میلیون و  320هزار
تن فوالد خام بوده ،اما عملکــرد واقعی با  109درصد تحقق
برنامه ،تولید  4میلیون و  728هزار تن را نشان میدهد .به
تعبیر دیگر ،با همکاری همکاران تا پایان سال ،علیرغم همه
مشکالت ،انشاءاهلل بیشتر از سال  1397تولید خواهیم کرد.
وی افــزود :در شــشماهۀ اول ســال  1398تناژ فــروش
داخلــی به  3میلیــون و  121هــزار تــن و تنــاژ فروش
صادراتی به  753هزار تن رســید .این در حالی اســت که
در مدت مشابه ســال قبل میزان فروش داخلی  2میلیون
و  933هــزار تــن و فــروش صادراتی  664هــزار تــن
بوده اســت .این ارقام نشــان میدهد که بــا تالش جمعی
کارکنــان در شــشماهۀ اول ســال جــاری ،در فــروش
داخلــی و صادراتی رشــد قابلمالحظــهای داشــتهایم.
مهندس عظیمیان تصریح کرد :درآمــد فروش کل (داخلی
و صــادرات) در شــشماهۀ اول ســال گذشــته  98هزار
و  101میلیــارد ریــال بــوده اســت ،درحالیکــه ایــن
رقــم در شــشماهۀ اول ســال  1398به  200هزار
و  337میلیــارد ریــال افزایش یافتــه اســت .همچنین
درآمد فــروش صادراتی در شــشماهۀ اول ســال جاری،
علیرغم همۀ مشــکالت در حوزۀ صــادرات و این مهم که
فوالد مبارکــه تأمین بــازار داخلــی را از اولویتهای اصلی
خود میداند ،به  311میلیــون دالر افزایش یافته اســت.
بهبــود شــاخصهای کیفی محصــول در فــوالد مبارکه
همزمــان بــا افزایش کمّ ــی محصــول از دیگــر مباحثی
بود که مدیرعامل فــوالد مبارکه به آن اشــاره کرد و گفت:
طی شــشماهۀ اول ســال جــاری در بســیاری از نواحی،
شــاخصهای کیفی محصــول از برنامه بیشــتر اســت.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت :برخی از مهمترین
فعالیتهــای شــشماهۀ اول ســال  1398عبارتاند
از :برگــزاری مجمع عمومی ســاالنۀ شــرکت و تقســیم
ســود نقدی  39000میلیــارد ریالــی (این رقم در ســال
قبل  18750میلیارد ریال بود و هماکنــون بیش از دو برابر
شده اســت)؛ پیشــنهاد هیئتمدیره برای افزایش سرمایه

معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با بیان
اینکه ایران با کمک استارتاپها در حوزه طراحی
وتولیدخودروهایبرقیوالکتریکیآیندهروشنی
خواهدداشت ،گفت :توانمندی جوانان ما در تمام
حوزهها اثبات شده ،فقط باید آنها را باور کنیم.
به گزارش ایلنا ،سورنا ســتاری در گردهمایی
فناورانه صنایــع ،شــرکتهای دانشبنیان و
استارتاپهای صنعت خودرو ،گفت :آینده صنعت
خودرو در دستان توانمند جوانان و استارتاپها
اســت و این نســل نوین می توانند آینده این
یو فناوری
صنعت را تامین کنند.معــاون علم 
رئیسجمهوری با بیان اینکه استارتآپهایی
که در حوزه کسبوکار شکســت میخورند،از
بین نمیروند ،گفت :این شرکتها تزریقکننده
نیروهای متخصص و کارآفرین در اکوسیستم
نوآوری کشور بهشــمار میروند .تفاهمنامهاي
به ارزش  ۴۹ميليارد تومان در حاشيه نخستين
روز از گردهمايي فناورانه صنايع ،شــركتهاي
دانشبنيــان و اســتارتآپهاي حوزه صنعت
خودرو ،ميان دو شــركت حاضر در اين رويداد
ي صندوق
منعقد شــد .به گزارش روابطعموم 
نوآوري و شكوفايي رياستجمهوري ،گردهمايي
سه روزه فناورانه صنايع ،شركتهاي دانشبنيان و

استارتآپهاي حوزه صنعت خودرو روز دوشنبه
با حضور سورنا ستاري ،معاون علمي و فناوري
رياســتجمهوري در محل صندوق نوآوري و
شــكوفايي آغازبهكار كرد .در حاشيه نخستين
روز از اين گردهمايــي ،تفاهمنامهاي به ارزش
 ۴۹ميليارد تومان بين شركت تجارت الكترونيك
عرش گستر و صنايع قطعات الكترونيك ايران
درباره تامين واحد ايربــگ در خودروها به امضا
رسيد .امروز يكي از اجزاي بسيار مهم در خودروها
واحد ايربگ بوده كه به عنــوان يكي از امكانات
مورد توجه خريداران قــرار ميگيرد ،زيرا واحد
كنترلكننده ايربگ خودرو نقش بسيار مهمي
در جلوگيري يا كاهش آســيبهاي جدي در
تصادفات ايفا ميكند .پيچيدگي و اهميت اين
بخش اســتراتژيك و حياتي خودرو باعث شده
تا تعداد محدودي شركت در دنيا روي طراحي
و ســاخت اجزاي اين محصول ورود پيدا كنند.
طراحي و ساخت صفر تا صد اين محصول نيازمند
تيمهاي تخصصي زيادي در شــاخههاي برق،
الكترونيك ،مكانيك ،نرمافزار و آزمايشگاههاي
بســيار تخصصي براي تســتها و ارزيابيهاي
ن رو كشــورهاي صاحب
ايمني اســت .از همي 
تكنولوژي بالفاصله بعد از اعمال تحريمها ،از ارائه

اين بخش كليدي به خودروسازان ايراني امتناع
كردند و اين امر مشكالت زيادي را براي صنعت
خودروسازي كشــور ايجاد كرده است .بنابراین
شركت تجارت الكترونيك عرشگستر با بيش
از  ۱۷ســال تجربه در حوزه طراحي ،ساخت و
توليد تجهيزات الكترونيكي تصميم گرفت گامي
در مسير خودكفايي اين بخش بردارد .در مرحله
اول براي كوتاه كردن زمان طراحي و حل مشكل
خودروسازان در راهاندازي خودروهاي موجود ،از
طريقمهندسيمعكوس،توليدراسرعتبخشيد
و اكنون توانسته است اين مدل از ACUرا جهت
توليد انبوه برنامهريزي كرده و در صورت تامين
منابع مالي ،امكان ارائه به خودروسازان را خواهد
داشت .با توجه به تجربيات بهدستآمده در اين
مسير ،فرايند مهندسي معكوس براي مدلهاي
ديگرايندستگاهكوتاهترشدهوباسرعتبيشتري
ميتوان مدلهاي ديگر را به چرخه توليد اضافه
يو فناوري رئيسجمهوري در
كرد .معاون علم 
اين گردهمايي با بيان اينكه صنعت خودروسازي
زمانيشكلميگيردكهدر فازاولبتوانيمطراحي
انجام دهيم ،گفت :ما در معاونت علميقرار است
صنعت را حمايت كنيم ،ازاینرو بايد در حوزههاي
مختلفتغييراتيايجادكنيم.

سردبیر :مریم بابائی

رشد تولید در گروه فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل

آینده خودرو در دست استارت آپهاست

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد

ستاری در رویداد فناورانه صنایع و شرکتهای دانشبنیان صنعت خودرو:

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

روز یکشنبه سيونهمين دوره نمايشگاه فناوري دوبي
( )2019 Gitexفعاليت خود را با حضور بيش از 4500
شركت به نمايندگي از  140كشور دنيا آغاز كرده است.
در اين دوره از نمايشگاه جيتكس پاويون ايران نيز براي
پنجمين ســال متوالي و با تالش كميسيون فناوري
اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران ،برپا شده كه
تا روز پنجشــنبه هفته جاري ميزبان بازديدكنندگان
اســت .در همين رابطــه محمدرضا طاليــي ،رئيس
كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني
ايران درباره جزئيات حضور ايران در بزرگترين رويداد
فناوري خاورميانه ،شمال آفريقا و جنوب آسيا ،گفت:
پاويون امسال براي پنجمين سال متوالي با حضور 10
شركت دانشبنيان ايراني برپا شده است .وي گفت :اين
پاويون با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و حمايت
صندوق نوآوري و شكوفايي ،معاونت علمي و فناوري
رياستجمهوري ،صندوق توسعه صادرات و تعامالت
بينالملل ،كريدور صادرات دانشبنيان و حمايت اتاق
بازرگاني ايران ،اتاق بازرگاني تهران ،كميسيون فناوري
اطالعات و ارتباطات اتاق ايران و فدراســيون فناوري
اطالعات و ارتباطات ايران برپا شده است .طاليي با بيان
اينكه نمايشگاه جيتكس با حضور  4500شركت روز
یکشنبه افتتاح شده تا پنجشنبه فعاليت خود را ادامه
خواهد داد ،گفت :ما در كنار برپايي پاويون رسمي ايران،
امسالهمچنينيكهياتتجاريمتشكلازنمايندگان
 13شركت را هم دعوت كردهايم تا از مهمترين رويداد
 ICTمنطقه بازديد كنند .رئيس كميسيون فناوري
اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران گفت :همچنين
روز چهارشنبه اين هفته همايش «معرفي فرصتهاي
سرمايهگذاري و تجارت صنعت فاواي ايران» در محل
مركز تجارت جهاني دوبــي (جيتكس  )2019برگزار
ميشود كه براساس هماهنگيهاي انجامشده تاكنون
پاويون كرهجنوبي ،روسيه و چين براي حضور در اين
همايش اعالم آمادگي كردند .طاليي گفت :همچنين با
هماهنگيهاي بهعملآمده با مركز تجارت جهاني دوبي،
اطالعرساني براي تمام شركتهاي حاضر در نمايشگاه
جيتكس در حال انجام است و كساني كه مايل هستند
در حوزه ICTايران حضور و مشاركت داشته باشند ،روز
چهارشنبه ميتوانند در اين همايش حضور پيدا كنند.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تبليغات
خالق

پاويونايراندرجيتكس
 2019برپا شد
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رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت :نیاز به شرکتهای دانشبنیان
و حوزه نوآوری ،مسیری اســت که صنعت خودروســازی کشور باید به
آن ورود پیدا کند .به گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی ،علی وحدت
در نخستین روز گردهمایی فناورانه صنایع ،شــرکتهای دانشبنیان و
استارتآپهای صنعت خودرو که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به
مدت سه روز در حال برگزاری است ،بیان کرد :هدف صندوق این است که با
استفاده از ابزارهای مالی که در اختیار دارد ،بتواند بههمرسانی خوبی میان
شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتی ایجاد کند.
وی تصریح کرد :در تمام دنیا صنعت خــودرو ،صنعت مهمیبوده و جزو
صنایع مادر محســوب میشــود ،چراکه حوزهای که پوشــش میدهد
بسیار وسیع است و هر جا که حوزه خودروسازی وجود دارد ،معموال یک
ی از فناوری و نوآوری دور آن شکل میگیرد که متاسفانه در داخل
زیستبوم 
کشور این اتفاق آنطور که باید ،صورت نگرفته است.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی تصریح کرد :حوزهای که انحصاری و
رانتی در اختیار یک گروهی قرار میگیرد ،نتیجه مطلوبی نخواهد داشت،
اتفاقی که در صنعت خودروی کشــور رخ داده و نارضایتیهایی را در پی
داشته است ،بنابراین صندوق با ظرفیتهایی که در اختیار دارد ،تالش دارد
تا اتفاق مثبتی را در این حوزه رقم بزند.
وحدت یادآور شد :نقش صنایع بزرگ این است که در اطراف خود زنجیره
ایجاد کنند تا شرکتهای دانشبنیان و فناور بتوانند دور آنها شکل بگیرند.
حوزه خودرو نیز یــک زنجیره تامین پیچیــده دارد و این فرصت را ایجاد
میکند تا شــرکتهای دانش بنیان بتوانند وارد این حوزه شوند ،تا جایی
که در خودروهای جدید بیش از  ۵۰درصد ،فناوری در آنها سهم دارد .وی
ادامه داد :نیاز به شرکتهای دانشبنیان و حوزه نوآوری ،مسیری است که
صنعت خودروسازی کشور باید به آن ورود پیدا کند ،از همینرو شرکتهای
خودروسازی باید به شرکتهای دانش بنیان اعتماد کنند و ارتباط موثری
را با آنها برقرار کنند تا در درازمدت بتوان اقدامات بزرگی انجام داد ،چرا که
شــرکتهای دانشبنیان موجود در حوزه خودرو میتوانند در بخشهای
مختلف این صنعت ورود پیدا کنند.

خبر

