
طــرح تعطیلــی روز پنجشــنبه کلیــه مراکــز اداری و 
آموزشــی و قضایــی در کلیه اســتان ها و شهرســتان ها 
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 استان ها و شهرســتان ها همانند تهران در 

نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

علــی ســاری در گفت وگــو 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 
 نوبتی های این ســازمان و نحوه ارائه خدمات مشاوره ای به 

آنها پرداخت.
نماینده مــردم اهواز و باوی در مجلس شــورای اســامی، 
ادامه داد: طرح تعطیلی روز پنجشــنبه کلیه مراکز اداری و 

آموزشی و قضایی در کلیه اســتان ها و شهرستان ها 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 اصاح 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 25 درصد به بــاال و فرزندان 
شــهدا مســتثنی هســتند، ضمن اینکه فرزندان جانبازان 
25 درصد به باال که تا تاریخ تصویــب این قانون از ماموریت 

 آموزشــی برخوردار بودند هم می تواننــد ماموریت خود را 
ادامه دهند.

طرح اصاح قانون شــوراهای اســامی کار به 
تصویب رسید

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: ادامه بررسی 
طرح اصاح قانون شوراهای اسامی 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 اصاح قانون 

شوراهای اسامی کار، اصاحات 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 
اسامی، 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.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که به دنبال کاهش اندک 
قیمت مسکن در تهران، نرخ های پیشنهادی در شهرهای اطراف 
پایتخت نیز 1۰ تا 2۰ درصد پایین آمده است؛ با این حال دفاتر 
مشاور اماک از واکنش خنثی متقاضیان نسبت به افت قیمت 

خبر می دهند.
به گزارش ایسنا، واسطه های ملکی در شهرهای اطراف مجموعه 
شهری تهران و کرج ابراز می کنند که نرخ های پیشنهادی مسکن 
1۰ تا 2۰ درصد کاهش یافته امــا کمتر خریداری در بازار دیده 
می شود. البته فایل های زیر قیمت هنوز برای فروش شانس دارند.

قیمت مسکن در هشتگرد به ثبات رسید
یکی از مشاوران اماک شهر جدید هشتگرد گفت: از حدود یک 
سال قبل رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در هشتگرد آغاز شد 
که در هفته های اخیر قیمت ها به ثبات رســیده اما خریدار هم 
کمتر شده اســت. با این وجود فایل های زیر قیمت بازار خوبی 
دارند. البته خرید و فروش در این جا نســبت بــه تهران از رونق 
بهتری برخوردار است و هنوز رکود کامل به این منطقه نرسیده 

است. او با بیان این که قیمت مســکن در هشتگرد معقول تر از 
پردیس است، اظهار کرد: ســال قبل قیمت مسکن در پردیس  
تا 5۰۰ درصد و در هشــتگرد تا ۳۰۰ درصــد افزایش یافت اما 
به تدریج شاهد کاهش قیمت هســتیم؛ به طوری که در برخی 
قیمت های پیشنهادی نرخ ها 2۰ تا 5۰ میلیون تومان نسبت به 

اردیبهشت امسال کاهش یافته است.
بررسی های 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 6۰۰ میلیون تومان هم خرید و فروش شــد اما در هفته های 
اخیر قیمت ها به 2۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و در برخی 
واحدهای تحویل آینده نرخ ها 1۷۰ تا 1۹۰ میلیون 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 قیمت ها در مردادماه و شــهریورماه به 
ترتیب 2.۴ و 2.۸ درصد نســبت به ماه قبل کاهش یافت. با این 

حال جهش قیمت ها 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 2۰۸ درصد، نسبت به سه سال قبل 
1۹6 درصد، نسبت به دو سال قبل 166 درصد و نسبت به سال 
قبل 56 درصد رشد داشته است. در ماه های اخیر سرعت رشد 
قیمت کاهش یافت؛ تا این که مردادماه امسال پس از 2۰ ماه رشد 
لجام گسیخته، میانگین قیمت ها نسبت به ماه قبل 2.۴ درصد 
کاهش پیدا کرد. در شهریورماه 1۳۹۸ نیز افت قیمت ادامه یافت 
و آمار بانک مرکزی از افت 2.۸ درصدی قیمت نسبت به ماه قبل 
حکایت داشت. با این وجود واسطه های ملکی از واکنش خنثی 

متقاضیان به کاهش ناچیز قیمت مسکن خبر می دهند.

چرا کاهش قیمت خانه محسوس نیست؟  
در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به دو ماه 
قبل 6۹۰ هزار تومان کاهش یافته و انــدک معامات در گروه 
فایل های به قیمت انجام می شود، عده ای از فروشندگان که نیاز 
چندانی به نقدینگی ندارند و حدود نیمی از بازار مسکن را در بر 

می گیرند تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی دهند. این در حالی 
اســت که اغلب متقاضیان مصرفی در انتظــار ریزش قیمت ها 

هستند.

بازار مسکن پس از جهش های ماهیانه که ۲۰ ماه طول 
کشید

 از تیرماه ســال جاری وارد فاز فروش واحدهای زیر قیمت شده 
و معامات عمدتا در این گروه از آپارتمان ها صورت می گیرد. به 
همین لحاظ آن چه در بازار مسکن شــهر تهران دیده می شود 
با آماری که از معامات بیرون می آید متفاوت اســت. گروهی 
از فروشــندگان که حضور چشــمگیری در آگهی های مجازی 
فروش ملک دارند هنوز در مقابل پذیــرش رکود بازار مقاومت 
نشان می دهند و قیمت های پیشنهادی را پایین  نمی آورند. این 
موضوع به اختاف معنادار قیمت ها در آمار رســمی و کف بازار 

منجر شده است.
در سوی مقابل حدود یک چهارم مالکان که چشم انداز رکودی 
در بازار می بینند با  ارایه  تخفیفات 5 تا 15 درصد از قیمت های 

نامتعارفی که در اردیبهشت ماه به ثبت رســید کوتاه آمده اند. 
بررسی ها نشان می دهد که معامات صرفا بین خریداران واقعی 
و فروشندگان پول الزم انجام می شــود و به همین دلیل حجم 
معامات در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۳  درصد و 
نسبت به دو سال قبل ۸2 درصد کاهش یافته است. قیمت قطعی 
نیز نسبت به دو ماه قبل به طور میانگین 6۹۰ هزار تومان پایین 
آمده است. تعلل برای انعقاد قرارداد تا تیرماه سال جاری از سوی 
عرضه انجام می شد اما هم اکنون معامات 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 قیمت ها 
هستند. این در حالی است که فایل های نامتعارف حدود نیمی از 
بازار را در بر گرفته اند و انتظار می رود با ناامید شدن فروشندگان 
این نوع واحدها از افزایش قیمت، به تدریج سهم این فایل ها در 

آگهی ها کاهش یابد.

متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی 1۹56 
تا 2۰1۹ معادل 2.۳۸ درصد بوده اســت که 
باالترین تورم ثبت شــده مربــوط به 11.۹2 
درصد دسامبر 1۹۷۳ و پایین ترین رقم ثبت 
شــده نیز مربوط به تورم منفی 1.۴ درصدی 
اوت 2۰15 اســت. بــه گــزارش تریدینگ 
اکونومیکس، نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه 
منتهی به سپتامبر 2۰1۹ با ۰.2 درصد کاهش 
در مقایسه با رقم ثبت شده در ماه قبل به ۰.1 
درصد رسید که پایین ترین نرخ تورم ثبت شده 
در این کشور اروپایی در طول سه سال اخیر 
است و از دسامبر 2۰16 تاکنون 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 1۹56 تا 2۰1۹ 
معادل 2.۳۸ درصد بوده اســت که باالترین 
تورم ثبت شــده مربوط بــه 11.۹2 درصد 
دسامبر 1۹۷۳ و پایین ترین رقم ثبت شده نیز 
مربوط به تورم منفی 1.۴ درصدی اوت 2۰15 
اســت. در بین بخش های مختلف، بیشترین 
تورم مربوط به انرژی با ۰.۳ درصد، رستوران و 
هتلداری با ۰.۷ درصد و خدمات با 1.1 درصد 
بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم به ثبت 
رســیده مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با 
منفی ۰.۳ درصد و حمــل و نقل با منفی ۰.2 
درصد بوده است. هســته تورمی که تغییرات 
قیمت گروه مواد غذایی و انــرژی را به دلیل 
نوسانات باالی آن ها اندازه نمی گیرد تا پایان 
ماه سپتامبر به ۰.1 درصد کاهش پیدا کرده 
است که در طول سه سال اخیر بی سابقه است. 
نرخ تورم ماهانه نیز به ۰.1 درصد رسیده است 

که از ژوئیه سال 2۰15 تاکنون بی سابقه بوده 
است. به دنبال انتشار آمار تورم سوئیس، ارزش 
فرانک در برابر همتایانش تقویت شد تا جایی 
که هر پوند به ازای 1.22۷6 فرانک و هر یورو به 
ازای 1.۰۹2۷ فرانک معامله شدند که این رقم، 
باالترین سطح فرانک در برابر یورو طی دو سال 
اخیر محسوب می شود. هم چنین هر فرانک 
بــه ازای 1.۰۰۴6 دالر آمریکا، 1.۴۸۷۰ دالر 
استرالیا، 1.۳۳۹۰ دالر کانادا، 1۰۷.266 ین 
ژاپن و ۷.1۸12 یوان چین مبادله شد. پیش تر 
وزارت امور اقتصادی سوئیس در جدیدترین 
ارزیابی خود از این کشور اروپایی پیش بینی 
کرد رشد اقتصادی سال 2۰1۹ به 1.2 درصد 
افزایش یابد. این رقم ۰.1 درصد بیشتر از پیش 
بینی قبلی است که در ماه مارس انجام شد. در 
سه ماهه نخست امسال اقتصاد سوئیس موفق 

شد به رشد ۰.6 درصدی دست یابد.

طبق آخرین آماری که از جانب مســئوالن 
ســازمان بورس اعام شــده تعداد کدهای 
سهامداری به 1۳ میلیون کد رسیده و ۳۰۰ 
هزار نفر به صورت هفتگی در بازار ســرمایه 

فعالیت می کنند.
به گزارش ایســنا، با توجه بــه آمارهایی که 
ســازمان بورس به تازگی اعام کرده تعداد 
کدهای سهامداری به 1۳ میلیون کد رسیده 
است، البته طبیعتا از این تعداد کد همه فعال 
نیستند. بنا به گفته شاپور محمدی - رئیس 
سازمان بورس - در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر 
به صورت هفتگی در بــازار فعالیت می کنند. 
از این میزان 2۰ یا ۳۰ هــزار 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 

بورس اعام کرده 6۰۰ شرکت بورسی و 65۰ 
نهاد مالی و 6۰۰۰ هزار مدیر در بازار سرمایه 

حضور دارند.
همچنین شرکت ســپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه در اردیبهشت امسال اعام کرده 
بود که تاکنون بیش از 1۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
کد سهامداری از سوی سپرده گذاری مرکزی 
صادر شده که 55 هزار کد مربوط به فروردین 

امسال بوده است.
این آمار نشــان می دهد که تعــداد کدهای 
سهامداری در چند ماه اخیر با رشد همراه بوده 
و سرمایه گذاران بیشــتری وارد بازار سرمایه 
شــدند. در عین حال متخصصان این بازار، 
بارها بــه افراد غیر حرفه ای هشــدار داده اند 
که به صــورت مســتقیم وارد معامات بازار 
سهام نشوند، چراکه این بازار با ریسک باالیی 

روبرو است.

فولکس واگــن، غــول خودروســازي 
اروپــا قصــد دارد یــک واحــد تولیدي 
جدیــد بــا ســرمایه گذاري حــدود 
ترکیــه در  را  دالر  میلیــارد   1.5۴ 

 راه اندازي کند. 
به گزارش شین هوا، انتظار مي رود تصمیم 
غول خودروســازي اروپا، فولکس واگن، 
براي تاســیس واحد تولیدي جدیدي در 
ترکیه، با ســرمایه گذاري حــدود 1.5۴ 
میلیارد دالري، اقتصاد رو به بهبود ترکیه 

را تقویت کند. 
روزنامه »تردید رجیستري گازته« ترکیه 
گــزارش داده که این خودروســاز بزرگ 
آلماني، پیش از اینکه نتیجه مذاکرات در 
حال جریان این شــرکت با ترکیه نهایي 
شــود، کارخانه اي در استان غربي ترکیه، 
مانیسا، تاسیس کرده است. فولکس واگن 

در کارخانــه جدید خــود در ترکیه، خط 
تولید نسل آینده »پاســات« و »اسکودا 
ســوپرب« را به راه خواهد انداخت. طبق 
گزارش خبرگزاري هاي آلماني و ترکیه اي، 
حداکثر ظرفیت تولید این شرکت، ۳۰۰ 

هزار خودرو در سال خواهد بود. 
طبق برنامه ریزي هاي انجام شــده، تولید 
این کارخانه از ســال 2۰22 آغاز خواهد 
شد. به گفته مسئوالن، تمرکز اصلي این 
کارخانه که 5 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، 

صادر خواهد بود. 
متخصصان مي گویند این سرمایه گذاري 
نشــان مي دهد که با وجــود بحران مالي 
سال گذشــته ترکیه، این کشــور هنوز 
فرصت هــاي قابل توجهــي، نســبت به 
 جاهاي دیگر، براي ســرمایه گذاران ارائه 

مي کند. 

حباب مسکن در اطراف تهران کوچک تر شد

افزایش کدهای سهامداریتورم سوئیس در یک قدمی صفر شدن فولکس واگن کارخانه جدیدي در ترکیه تاسیس مي کند
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مسئوالن از دستاوردهای استارت آپ ها به  
منظور نمایش و خودنمایی استفاده می کنند

شوی تبلیغاتی دولتی ها 
با  استارت آپ ها

رئیس سازمان توسعه تجارت:

ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال 
قطع نمی شود

گزارش اتاق بازرگانی ایران با وجود  رونق  بخش صنعت نشان  داد

بالتکلیفی  فعالیت های  اقتصادی
صفحه۲

صفحه3

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

اکوسیستم های موفق اســتارت آپی در کشورهایی 
مانند آمریکا، کانادا، هند و حتی کشور همسایه یعنی 
ترکیه نشان می دهد که دولت به جای ورود مستقیم 
به این حوزه، تنها زیرساخت های فنی و حقوقی برای 
شرکت های استارت آپی را فراهم کرده و اجازه می دهد 
 جریان استارت آپی به صورت 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... 

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این که تنظیم 
بازار کاالهای اساســی برای دولت یک اولویت مهم 
به شــمار می رود، اعام کرد که در حال حاضر هیچ 
تصمیمی برای حذف ارز ۴2۰۰ تومانی وجود ندارد.
حمید زادبوم در نشســت خبری با اشاره به نزدیک 
بودن روز ملی صادرات اظهار کرد: مراســم این روز 
در 2۹ مهرماه امســال با حضور معــاون اول رئیس 
جمهور برگزار می شود و طبق روال سال های 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 

آن ها صادرکننده نمونه ایران...

تصویب طرح تعطیلی روز پنج شنبه کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی کشور

سرمقاله

تاثیر تقاضا 
در  بهبود تولید صنعتی

به  آمارها در زمینه رشد تولید 
صنعتی متاسفانه در کشور ما 
زیاد نمی توان استناد کرد زیرا  
از سوی مراکز مختلف، آمارهای 
 مختلف ارائه می شــود؛ ولی اینکه ایــن اتفاق ممکن 

است افتاده باشد...

  احمد صادقیان، عضو کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران

متن کامل  د ر صفحه۲

مرکز پژوهش های مجلس: تغییرات قیمت 
انرژی از حامل هایی که کمترین واکنش
 اجتماعی را خواهد داشت شروع شود



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز پژوهش های مجلس: تغییرات قیمت انرژی از حامل هایی 
که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع شود

پیشــنهاد حذف یارانه پنهان 
بدون افزایش قیمت  بنزین

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد با توجه به 
حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، 
می توان تغییرات قیمت انــرژی را از حامل هایی که 
کم ترین واکنش اجتماعی را خواهد داشــت شروع 
کرد.نشست   روز گذشــته مجلس شورای اسالمی 
برای ساعاتی به صورت غیرعلنی برگزار شد تا راهکاری 
برای حذف یارانه های پنهان و تعیین تکلیف یارانه 
حامل های انرژی یافته شــود.این نشست قرار بود 
با حضور 5 وزیر برگزار شــود اما وزرا معاونان خود را 
فرســتاده بودند.مرکز پژوهش های مجلس در این 
نشست به ارائه گزارشی در مورد وضعیت یارانه پنهان 
پرداخت؛ این مرکز پیشنهادی نیز برای حذف یارانه 
حامل های انرژی بدون افزایش یکباره قیمت بنزین 

ارائه داد.

 معیشــت دهک های باال بیش از سایر 
دهک ها به یارانه وابسته است

در گزارش مرکز پژوهش ها اعالم شــده بود: به رغم 
آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی 5.06 درصد بوده 
و از سایر دهک ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به 
هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱5 درصد بیشترین 
مقدار را به خود اختصاص می دهد، به آن معنی که 
معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک ها به مراتب 
به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.بر این اساس 
از مجموع 87.6 میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز 
در سال ۱۳۹6، سهم خودروهای شخصی و وانت ها 
به ترتیب5۳.4 و ۱8.4 میلیون لیتر در روز اســت. 
ضمن اینکه سهم موتورسیکلت ها نیز 5 میلیون لیتر 
در روز اســت. در واقع، خودروهای سواری )شامل 
خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی های اینترنتی( 
فقط 60 درصد مصرف بنزیــن را به خود اختصاص 
داده اند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم 
توجه به این موضوع اســت.این گزارش همچنین 
نشان می دهد در ســال ۱۳۹7، یارانه گاز، گازوئیل، 
برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹.4، ۱2.8، ۱۳.6، 
۱0.5، 0.6 است که با کسر مبلغ 7.66 میلیارد دالر 
یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب 
از احتساب مضاعف، در مجموع حدود 4۹.24 میلیارد 

دالر قابل برآورد است.

 یارانه پنهان انرژی چیست؟
آنچنان که مرکز پژوهش ها اعالم می کند: یارانه پنهان 
انرژی عبارت اســت از مابه التفاوت ارزش نفت و گاز 
مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع 
و وجوهی که از مصرف کنندگان دریافت می شــود. 
منظور از یارانه آشکار، وجوهی است که دولت به طور 
واقعی بابت کاهش قیمت انرژی پرداخت می کند. در 
روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان فرض شده است 
کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می تواند در 
خارج کشــور به فروش برســد، همچنین در مورد 
حامل هایی مانند بنزین که قیمت های جهانی دارند، 
می توان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت 
مرجع در نظر گرفت، اما در مورد حامل هایی مانند گاز 
طبیعی و برق که قیمت منطقه ای دارند، تعیین نرخ 
مرجع دشوار می شود. نرخ ارز مینای تبدیل قیمت 
فروش انرژی موضوعی به شدت اختالف برانگیز است 
و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه 
می شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، 
بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی 
صورت گرفته باشــد.یافته های مطالعه اخیر بازوی 

پژوهشی مجلس نشان می دهد:
- بــا توجه بــه ســهم خانــوار از مجمــوع یارانه 
هیدروکربوری در سالهای ۱۳84 تا ۱۳۹5، پیش از 
سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیرخانوار 
اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم ترین 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 ســال های ۱۳84 تا ۱۳۹5 
کمترین ســهم و و نیروگاه ها بیشــترین سهم را از 
یارانه هیدروکربــوری داشــته اند. از مجموع یارانه 
هیدروکربورهای مصرف شــده در کشــور در سال 
۱۳۹5، نیروگاه ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با 24 
درصد، بخش صنعت با 2۱ درصد و بخش حمل ونقل 
با ۱5 درصد به ترتیب بیشــترین سهم ها را به خود 
اختصاص داده اند. در نتیجه، اولویت سیاستگذاری 
در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاه های کشــور و 

سپس بخش خانگی باشد.
- ســهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده های نفتی، 
8 درصد و ســهم نفت گاز حدود 68 درصد اســت. 
بنابراین سیاســتگذاری در مورد بنزیــن با هدف 
 اصالح و کاهش یارانه انــرژی در اولویت های بعدی

 قرار می گیرد.

خبر

 )PMI( شاخص مدیران خرید
موسوم به شامخ در شهریورماه 
امسال دوباره به مرز 50 واحد 
برگشت. مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران شامخ این 
ماه را 50.4۳ واحد محاسبه کرده که نسبت به شامخ ماه قبل 
4.64 واحد معادل ۱0.۱۳ درصد بهبود یافته اما همچنان 
از بالتکلیفی فعالیت های 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 به کارگیری نیروی انسانی و انتظارات تولید 
در ماه آینده بهبود داشته است اما میزان سفارش های جدید 
مشتریان با کاهش مواجه شده و بالتکلیفی فعالیت های 

اقتصادی را تشدید کرده است.

چکیده شامخ شهریور 98
عدد شامخ کل 50.4۳ واحد، نشان دهنده رونق در بخش 
صنعت در شهریورماه نسبت به ماه گذشته 45.7۹ واحد 

است.
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش 5۹.۳ در شهریور، 
بیشترین میزان شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده 

است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 54.۳۱ 
واحد، دارای تغییرات مثبتی نسبت به ماه گذشته )5۱.6۹ 

واحد( است.
شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان 45.08 واحد، 
کمترین مقدار شاخص در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده 

است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 65.2۳ واحد، 

ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهرماه را پیش بینی 
می کند.مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران از مهرماه 
 )PMI( ۱۳۹7 استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید
موسوم به شامخ را برای نخســتین بار در کشور در دستور 
کار قرار داده و در دوازدهمین دوره انتشــار این شاخص، 
شامخ شهریور ۱۳۹8 را 50.4۳ واحد محاسبه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران خرید 
)PMI( یکــی از مهم ترین شــاخص های اقتصادی در 
کشورهای توسعه یافته است که بر اساس داده های پانلی 
از حدود 400 شرکت در تمام فعالیت های بخش خصوصی 
تهیه می شود.سؤاالت پرسشنامه شاخص PMI به نحوی 
طراحی شــده اســت که اطالعاتی در خصوص تولیدات 
صنعتی )میزان تولید، سفارشات جدید داخلی و خارجی، 
نیروی کار استخدامی و ...(، خدمات )کسب وکارهای جدید، 
کسب وکارهای صادراتی جدید، هزینه ها و ...(، عمده فروشی 
)میزان تولید، سفارشــات جدید داخلی و خارجی، قیمت 
فروش و ...( و ساخت وســاز )کل فعالیت ها، ساخت وساز 
مسکونی و تجاری، سفارشــات جدید و ...( ارائه می دهد. 

ازاین رو شرکت های مدیریت دارایی از طریق دنبال کردن 
شاخص های ملی و بخشی در زمینه های رشد، بهره وری، 
روندهای قیمت و حاشیه ســود می توانند از اطالعات این 
شــاخص در اســتراتژی ها و مدل های تخصیص دارایی و 

همچنین در تحلیل عملکرد پرتفوی خود استفاده کنند.
شاخص کل PMI نشان دهنده تغییرات شرایط کالن است 
و اطالعات جزئی تر مربــوط به بخش های مختلف اقتصاد 
می تواند برای صندوق های خریدوفروش ســهام و اوراق با 
بازدهی ثابت نیز راهنمــای خوبی در تحلیل و پیش بینی 
باشد. این شاخص از مهرماه ۱۳۹7، با عنوان »شامخ« توسط 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران و فقط در بخش 

تولیدات صنعتی تهیه استخراج و منتشر می شود.
در جریان استخراج شــامخ، اگر عدد شاخص بیش از 50 
واحد باشد، نشان می دهد که اقتصاد درحال توسعه است 
درحالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشــتن اقتصاد 
در شــرف انقباض و رکود حکایت دارد.بر اساس تازه ترین 
محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق 
ایران برای استخراج شامخ انجام شده، شامخ شهریور امسال 

50.4۳ واحد اعالم شده اســت. در این ماه هرچند فعاالن 
اقتصادی نســبت به بهبود وضعیت تولید ابراز امیدواری 
کرده اند اما کاهش سفارشات مشــتریان باعث شده این 

خوش بینی تضعیف شود.

شاخص کل
شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ که از مهرماه 
سال ۱۳۹7 تاکنون، 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 )به جز در ماه های 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 ماه ها مدام رو به 
کاهش بوده اســت اما در مورد به کارگیری نیروی انسانی 
وضعیت تفاوت داشته به نحوی که تا قبل از اردیبهشت ماه، 
هرماه با کاهش اشتغال صنعتی مواجه بوده ایم که پس ازآن 
میزان اشتغال در این بخش تقریباً ثابت مانده است. قیمت 
مواد اولیه روند صعودی نشــان می دهد 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 می دهد. نوســان زیرشاخص موجودی 
انبار حول عــدد 50 نیز حکایت از حفــظ موجودی انبار 
توســط فعاالن اقتصادی دارد.نکته جالب توجه آن است 
که علی رغم شــرایط مذکور، فعاالن اقتصــادی از دی ماه 
سال ۱۳۹7 تاکنون )به جز در اســفندماه(، همواره انتظار 
افزایش تولید برای ماه آتی را داشــته اند که می توان این 
خوش بینی را به اعتماد فعاالن اقتصادی نســبت به قول 
مسئولین در رفع مشکالت داخلی و تحرکات دیپلماتیک 
 دولــت برای کاهــش و یا حــذف تحریم هــای خارجی 

نسبت داد.

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

بالتکلیفی فعالیت های اقتصادی میان رونق و رکود

امكان خرید دینار عراق در قالب 
ارز اربعین در صرافي سپهر بانك 

صادرات ایران فراهم شد
شــرکت صرافي ســپهر بانک صادرات ایران تا سقف 
۱25 هزار دینار عراق با نرخ بازار ثانویه به زائران اربعین 
حسیني ارز ارائه مي کند. به گزارش روابط عمومي بانک 
صادرات ایران، مدیرعامل صرافي سپهر بانک صادرات 
ایران با اعالم این خبر افزود: عالوه بر تامین ارز معادل 
۱00 دالر یا ۱00 یورو، امکان ارائه ارز معادل به میزان 
۱25 هزار دینار عراق نیز به نرخ بازار ثانویه براي زائران 
اربعین حسیني در صرافي ســپهر بانک صادرات ایران 
فراهم اســت و متقاضیان مي توانند با مراجعه به دفاتر 
این صرافي ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. محمودرضا 
گشادرو اظهار کرد: شرکت صرافي سپهر بانک صادرات 
ایران در راستاي توسعه خدمات ارزي، براي تامین ارز 

زائران اربعین آمادگي دارد.

انجام عاملیت دســتگاه های 
اجرایی از مهم ترین راهبردهای 

بانك توسعه تعاون است
ســید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون گفت: انجام عاملیت دســتگاه های اجرایی از 
مهم ترین راهبردهای بانک توسعه تعاون است.سید 
باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان کردستان 
که صبح امروز به منظور بررســی و سنجش میزان 
کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با 
توجه به برنامه ابالغی ســال ۹8 در محل ساختمان 
ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: همکاری 
مناسب بانک با دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و بهره گیری از ظرفیت های بند الف تبصره ۱8قانون 

بودجه موجبات عاملیت بانک را فراهم آورده است. 

پاسخگویی صد درصدی بانك 
مسكن به سیل زدگان لرستانی

مدیر شعب استان لرستان از پاسخ دهی ۱00 درصدی 
به تمامی متقاضیان اخذ تسهیالت قرض الحسنه بابت 
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 
واحدهای مسکونی در جریان سیل اخیر طی دهه های 
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. 

ضرورت همكاری بیشتر صندوق توسعه 
ملی با بانك توســعه صــادرات برای 

بازگشت منابع
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 
ضمانت نامــه، 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 هزینه های باالیی حواله جات 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.

بانک ها
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رییس سازمان توســعه تجارت با بیان این که تنظیم بازار 
کاالهای اساســی برای دولت یک اولویت مهم به شــمار 
می رود، اعالم کرد که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای 
حــذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد.حمیــد زادبوم در 
نشست خبری با اشاره به نزدیک بودن روز ملی صادرات 
اظهار کرد: مراسم این روز در 2۹ مهرماه امسال با حضور 
معاون اول رییــس جمهور برگزار می شــود و طبق روال 
ســال های گذشــته صادرکنندگان نمونه در این مراسم 
معرفی خواهند شد.به گفته وی شخصیت حقیقی یا حقوقی 
صادرکننده ارزش صادرات انجام شده و کیفیت کاالهای 
صادراتی سه محوری هستند که براساس آن ها صادرکننده 
نمونه ایران مشخص و معرفی خواهد شد.رییس سازمان 
توســعه تجارت با بیان این که این سازمان برای مشخص 
شــدن صادرکننده نمونه 7۱ گروه کاالیی تعریف و آن ها 
را بررســی کرده، توضیح داد: در این فرآیند بررسی تعداد 
بازارهای جدید صادرکنندگان ماندگاری آن ها در بازارهای 
قدیمی و گواهینامه های استاندارد، عواملی هستند که در 
تعیین صادرکننده نمونه کشــور نقش تعیین کننده ایفا 
کردند. همچنیــن حجم صادرات انجام شــده، نوع رفتار 
صادرکنندگان در بازارهای بین المللــی و نوع کاالیی که 
صادر شده است نیز در این انتخاب اهمیت زیادی دارد.به 
گفته زادبوم کمیته انتخاب صادرکننده نمونه متشکل از 

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، 
اتاق بازرگانی ایران، گمرک، ســازمان توســعه تجارت، 
سازمان استاندارد، تشکل های صادراتی ذیربط و اتاق های 

تعاون بوده است.

افزایش ۲۲ درصــدی وزن صادرات ایران در 
شش ماهه 98

وی درباره وضعیت تجارت ایران در شــش ماهه نخست 
سال جاری، اظهار کرد: ما در این مدت حدودا 2۱ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی داشته ایم که از نظر ارزش صادراتی 
کاهش ۱0.5 درصدی و از نظر وزن صادرات افزایش 22.5 
درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز در این مدت 
حدودا 2۱ میلیارد و 22۱ میلیون دالر واردات داشتیم که 
از نظر ارزشی کاهش 5.5 درصدی و از نظر وزنی افزایش نیم 
درصدی را نشــان می دهد.رییس سازمان توسعه تجارت 
ادامه داد: جزییات آمارهای صادراتی ایران ظرف روزهای 
آینده منتشر می شود و این موضوع را باید در نظر گرفت که 
دلیل کاهش ارزش صادرات ایران تغییر در قیمت های پایه 

صادراتی بوده است. این موضوع با درخواست صادرکنندگان 
پیگیری شد و از نیمه دوم سال ۱۳۹7 در دستور کار قرار 
گرفت.زادبوم با تاکید بر این موضــوع که تالش دولت بر 
کاهش ممنوعیت های صادراتی اســت، بیــان کرد: اگر 
ممنوعیتی ایجاد شــده یا برای کاالهایی بوده که در بازار 
نیاز اساسی برای آن ها وجود دارد یا صادرکنندگان آن ها ارز 
دولتی گرفته و نباید آن را به صادرات اختصاص می دادند. 
جدای از این مسائل براساس قوانین برنامه های توسعه ما 
نباید به سمت ممنوعیت های صادراتی برویم و از این رو 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 وعده های همکاری 
گســترده ای به ایران داده بود و حتی یک خط اعتبار 50 
میلیون یورویی برای مطالعات در حوزه محیط زیســت و 
تجارت نیز تخصیص داد. اما با اقدام آمریکا اروپایی ها گفتند 
با وجود باقی ماندنشان در برجام احتمال آنکه شرکت های 

بخش خصوصی شــان 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 می توانست 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 می کرد و نفت ما را می خرید، اما متاسفانه اروپایی ها 
در عمل به تعهدات خود بدعهدی کردند و بسیاری از این 
برنامه های مشــترک به مرحله ی اجرا نرسید.وی درباره 
 )wto( آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
نیز توضیح داد: جدای از بحث الحاق به این سازمان پیوستن 
ما می تواند امتیازها و توافق نامه هایی را برای کشور به همراه 
داشته باشد. در سال های گذشته همواره تصمیم گیری های 
مثبت یا منفی در این زمینه وجود داشت که در نهایت بحث 
تبدیل شدن ایران از عضو ناظر به عضو قطعی را به تاخیر 
می انداخت.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 سازمان های ذیربط هر دو هفته یکبار جلسه دارد 
و امیدواریم در نهایت مقدمات الزم را برای پیوستن قطعی 

کشور به این سازمان مهم بین المللی فراهم شود. 

- مرکز آمار کشــور نرخ بیکاری افراد ۱5 ســال 
و بیشــتر را ۱0.5 درصد اعالم کرد که نسبت به 
تابستان سال گذشــته ۱.8 درصد کاهش یافته 
است.براساس آمار 6۱ میلیون  582 هزار نفر از 
جمعیت کشور در سن ۱5 ساله و بیشتر هستند 
و از این میــزان 44.۹ درصد )معادل ۳7 میلیون 
و 645 نفر( از لحاظ اقتصادی جزو گروه شاغالن 
و بیکاران قرار دارند که نسبت به تابستان ۱۳۹7 
0.2 درصد رشــد داشته اســت.از جمعیت ۳7 
میلیون و 645 هــزار جمعیت فعال کشــور در 
تابستان امسال 24 میلیون و 75۱ نفر شغل دارند 
که در مقایسه با تابســتان ۱۳۹7 844 هزار نفر 
به جمعیت شاغالن بیشتر شــده است.تابستان 
امســال 2 میلیون و 8۹4 هزار نفر بیکار بودند. 

البته جمعیت بیــکاران در این دوره نســبت به 
تابستان ۱۳۹7 کاهش ۱.۱ درصدی داشته است.

همچنین بررسی اشــتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهد که درتابستان ۱۳۹8، 
بخش خدمات با 4۹.۱  درصد بیش  ترین ســهم 
اشــتغال را به خــود اختصاص داده اســت. در 
مراتب بعدی بخش هــای صنعت با ۳2.0 درصد 

و کشاورزی با ۱۹.0درصد قرار دارند.

یزد بیشترین و همدان کمترین نرخ بیکاری
براساس این گزارش استان همدان با 5.۳ درصد 
کمترین نرخ تورم و سیستان و بلوچستان با ثبت 

۱5.2 درصد باالترین نرخ بیکاری در تابســتان 
امســال را به نام خود ثبت کردند.مقایســه نرخ 
بیکاری این دو اســتان نســبت به تابستان سال 
گذشته نشــان می دهد که نرخ بیکاری در هر دو 
استان کاهش یافته است به گونه ای که این نرخ 
در سیستان و بلوچستان 0.4 درصد و همدان ۱.۳ 

درصد کم شده است.

۳۴ درصد شاغالن در تابستان امسال 
کمتر از ۴۴ ساعت کار کردند

در طــرح آمارگیری افراد را براســاس ســاعت 
کاری به سه دسته اشــتغال با 44 ساعت کار در 

هفته، کمتر از 44 ســاعت و غایب موقت تقسیم 
می کنند که براساس آمار اعالمی هشت میلیون 
و 4۱7 هزار نفر در زمان اعالم شــده کمتر از 44 
ســاعت کردند و یک میلیون و ۱۳ هــزار نفر به 
طور موقت غایب بودند.اشــتغال ناقص شاخص 
دیگری است که در محاسبه نرخ بیکاری استفاده 
می شــود و در واقع به افرادی گفته می شود که 
به دالیــل اقتصــادی همچون رکود بــازار کار، 
نبود کار با ساعات کار بیشــتر، فصل غیرکاری 
کمتر از 44 ســاعت در هفتــه کار کرده اند، در 
حالیکه آمادگــی انجام کار اضافی را داشــتند. 
جداول آماری در تابستان امسال نشان می دهد 
 که 2 میلیــون و ۱70 هزار نفر اشــتغال ناقص 

داشتند.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

ارز۴۲۰۰تومانیفعالقطعنمیشود

نرخبیکاریتابستان1۰/5درصداعالمشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۵ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران، روز گذشته ۱۵ مهرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۵ هزارتومان رسید.در جریان معامالت بازار آزاد تهران 
دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ 

هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزارتومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۰۲ دالر و ۷۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ 
عیار ۴۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان است. 

رئیس کل بانک مرکزی: 
رشد تولید صنعتی در شهریورماه مثبت شد

رئیس کل بانــک مرکزی در یادداشــتی در شــبکه های اجتماعی خبر داد که نرخ رشــد تولیدات صنعتی درشــهریور ماه امســال مثبت شــده است.رشــد تولید صنعتی در شــهریورماه نســبت به مــرداد ۱.2 درصد 
مثبت بوده اســت. بر مبنای گزارش پژوهشــکده پولی وبانکی، بررســی هانشــان می دهد، از ابتدای ســال۹8 روند رشــد منفی صنعتی، بطورماهانه، کاهنده بوده اســت ودر ماه شــهریور مثبت شــده است. 
شــاخص مســتخرج از تعداد2۳0شــرکت صنعتی بورسی همراســتا باشــاخص تولید صنعتی کل کشــور اســت ولذا، باتوجه به اینکه شــاخص های رسمی کل کشــورباتأخیر منتشر می شــود 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 ماهٔه 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.

تاثیر تقاضا  در  بهبود تولید صنعتی
احمد صادقیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

به این آمارها متاسفانه در کشور ما زیاد نمی توان استناد کرد و از سوی مراکز مختلف، آمارهای مختلف ارائه می شود؛ ولی اینکه این اتفاق 
ممکن است افتاده باشد به این دلیل است که مردم به خاطر بحث کاهش نرخ ارز انتظار داشتند کاالها ارزان تر شود که کمی تاثیرگذار 
هم بود؛ ولی از طرف دیگر واقعیت این است که هیچ تولیدکننده اي با ارز آزاد مواد اولیه خود را تامین نمي کرده که در حال حاضر که ارز 
آزاد ارزان شده، بتواند محصوالت خود را ارزان تر ارائه کند و با ارز نیمایي بوده که از 8 تومان تا ۱۱و 500 تومان که در حال حاضر است، 
باال رفته و قیمت آن پایین نیامده است. این است که مردم اطمینان پیدا کرده اند که به محض اینکه ثباتی در بازار پیدا شد کمی تشویق 
شوند و خرید کنند. ممکن است این اتفاق افتاده باشد که روند بهبود در شاخص های صنعتی دیده می شود. در آمارهای صنعت بحث 
ماه های خرید هم هست به خاطر ماه تابستان و ماه های محرم و صفر مقداری خرید کاالهای مصرفی و مواد غذایی افزایش پیدا می کند 
و فصل پاییز نیز شروع برخی از خریدهاست که های سیزن می شود. این تقاضای مصرفی هست که در این شاخص تاثیرگذار بوده است. 

نوسان در رشد باعث ناملموس بودن تاثیرات آن است
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن 

باید به آمارهایی که در این زمینه ارائه می شود، اعتماد کنیم و به طور حتم این رشد در بخش صنعت و تولیدات صنعتی 
اتفاق افتاده است؛ اما از سویی ما با عدم ثبات  در این رشد مواجه هستیم؛ به این معنا که  یک سال رشد مثبت 8 است 
و گاهي منفی.  در این شرایط عدم ثبات و عدم اطمینان را داریم. در شرایط بی ثباتی برنامه ریزی نمی توان کرد. در 
مورد اینکه چرا ما نمی توانیم 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 می شود که بتوانیم این بهبود را حس کنیم. همه بازارها 
تحت تاثیر این نوسان قرار گرفته است. نکته بسیار کلیدي این است که نوسان رشد اصال خوب نیست. این رشد باید 
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 تحریم ها آثار خود را ظاهر کرده و در حال حاضر با کمی ثبات مواجه شده ایم. 

سرمقاله
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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 پرسش هایی اعالم کرده اند که صنعتگران و 
تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تامین قطعه از ارز آزاد 
استفاده نمی کنند 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 می کنند، شاهد کاهش قیمت در 
تولیدات داخلی نیستیم. سید مرتضی میری در پاسخ به 
اینکه چرا با وجود کاهش و تثبیت نرخ دالر در هفته های 
گذشته قیمت لوازم خانگی کاهش نداشته است، افزود: 

ارز نیمایی برخالف ارز آزاد که افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی 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 قیمت گذاری شرکت های داخلی 
نیز با ارز نیمایی انجام می شود، قادر به کاهش قیمت ها 
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 سال های گذشــته با برندهای مطرح کره ای کار 
می کردند، بــه دلیل تبعیت این کشــور از تحریم های 
آمریکایی و خروج از بازار ایران، سهم حدود ۳۵ درصدی 

خود در بازار کشورمان را از دست داده بودند.

وی ادامه داد:  امروز اما، شــرکت های یاد شده نسبت به 
تامین مواد اولیه مود نیاز از کشورهایی همچون چین 
و ترکیه اقدام کرده و پیش بینی می شود با از سر گرفته 
شدن تولیدشان، سهم شــان در بازار را بازپس بگیرند. 
میری اظهار داشت:  این شرکت ها در وهله نخست، با تولید 
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 شرکت ها، پیش بینی می شود حداکثر 
تا دو ماه آینده بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت های لوازم 
خانگی در بازار کاسته شود. رئیس اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان لوازم خانگی ایران یــادآوری کرد:  این روزها 
پیامک های گسترده ای به تلفن های همراه افراد ارسال 
می شــود که تحت عنوان محصوالت »بانه«  به فروش 
لوازم خانگی قاچاق اقدام می کنند، 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 
اکنون بین واحدهای توزیع کننده لوازم خانگی مورد تایید 
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 فروشگاه های تایید شده که 

جنس قاچاق توزیع نمی کنند، تهیه کنند.

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

تداوم گرانی  در بازار لوازم خانگی

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 می کرد، در حال حاضر قیمت این کاال باید سه برابر قیمت های سال گذشته می شد، اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال 

گذشته نزدیک به ۱2۰ درصد 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 انگیزه ای 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. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر صنعت، از معرفی 2۵ سایت متخلف در حوزه 
گرانفروشی بلیت هواپیما در ایام منتهی به اربعین خبر 
داد و گفت: مردم نرخ های باالتر از 2 میلیون و 2۰۰هزار 
تومان برای بلیت هواپیما را گزارش کنند.عباس تابش 
مبنی بر اینکه برخی آژانس های مسافرتی قیمت بلیت 
هواپیما به مقصد عراق را به مناسبت اربعین تا 2میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان هم افزایش داده اند، گفت: قیمت رفت و 
برگشت بلیت هواپیما برای هر نفر در عزیمت به عراق در 
ایام اربعین، 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان بوده و این نرخ 

مصوبی است که دولت تعیین کرده است.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت افــزود: برخی از 
سایت های خالفکار در جامعه متاسفانه بلیت هواپیما را با 
نرخ هایی باالتر از قیمت تعیین شده به فروش می رسانند 
که به شــدت با آنها برخورد می شود؛ این در حالی است 
که تاکنون 2۵ سایت 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 مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان قید شده و مهم این است که مردم بلیت را 
با این نرخ مصوب خریداری کنند؛ این در حالی است که 
اگر تخلفی بر روی این نرخ ها مشاهده می کنند، حتما آن را 
گزارش دهند.به گفته تابش، برخی از سایت ها، به صورت 
خلق الساعه امروز ایجاد می شوند و با برقراری رابطه ای با 
نمایندگان فروش بلیت هواپیما، قیمت بلیت را باالتر به 
مردم ارایه می دهند. اما ما اصرارمان این است که رسانه ها 
هم سایت های 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 آژانس ها بازرسی به عمل 
می آورند، خاطرنشان کرد: قیمت مصوب بلیت هواپیما 
برای یک طرف رفت یا برگشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان است و هیچ فردی نباید از این نرخ تخلف کند.

برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را برای بازگرداندن اموال 
شرکت هپکو در دســتور کار قرداده اند 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 6 ماه نخست سال جاری کارکنان هپکو از شب 
گذشته پرداخت شد.بر اساس این گزارش تمامی کارکنان 
هپکو تمامی مطالبات و حقوق معوقه 6 ماه 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 ۸۵ و همچنین عدم ایفای تعهدات از سوی 
مدیران جدیدی که در سالهای اخیر منصوب شده بودند این 

اقدام جدید میتواند روزنه های 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 می رسد 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  قرداده اند 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 2۳4 
صورت گرفته است. بر این اســاس با تهیه گزارش نظارتی 
و عزم دســتگاه قضایی برای برخورد با مفاســد اقتصادی 
بنظر می رسد 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 

تکلیف شود.

ســخنگوی دولت توســعه رابطه با همسایگان را 
از سیاســت های اصلی جمهوری اســالمی 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 یارانه های پنهــان دهک های پایین و 

طبقه متوسط  در نظر گرفته می شوند
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 دهک های 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 ۸44 هزار 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.

معاون گمرک گفت: ترخیص برنج های دپو شــده 
در گمرکات کشور به معنای مجوز مصرف نیست 
بلکه مقرر شده تا زمان اتخاذ سیاست از سوی دولت، 
محموله های 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 
مختلف بود؛ اما با توجه به اینکه مسئولیت تنظیم بازار 
به وزارت صمت واگذار شده، امسال گمرک نسبت به 
استعالم اینکه ممنوعیت از چه تاریخی است و تکلیف 
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، 

مشخص شد.
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.

اکوسیســتم های موفــق 
استارت آپی در کشورهایی 
مانند آمریکا، کانادا، هند و 
حتی کشور همسایه یعنی 
ترکیه نشــان می دهد که 
دولت به جای ورود مســتقیم به ایــن حوزه، تنها 
زیرســاخت های فنی و حقوقی برای شرکت های 
استارت آپی را فراهم کرده و اجازه می دهد جریان 
 اســتارت آپی به صورت 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 اســتارتاپ ها به منظور 

خودنمایــی اســتفاده می کند و فضای کســب و 
کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاســی کرده اند. 
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 
اســتارتاپ ها را به نقابی برای چهره خود با هدف 
پنهان شدن پشت مشکالت و مسائل کشور تبدیل 
کرده اند و حتی این مشــاغل نوپــا را ابزاری برای 
نمایان کردن خودشان و خودنمایی در یک سری 
مسائل کرده اند. به گفته نماینده مردم شبستر در 
مجلس جوانان استارتاپی اکثرا در دنیای اینترنت 
چشم به جهان گشــوده و به آن ها نسل اینترنتی 
می گویند که این نســل می خواهند سریع به قله 
رسند اما پیچ و خم های بروکراسی اداری و سیستم 

اداری داخل کشور پاسخگوی نیاز آن ها نیست.
وی تاکید کرد: شعارها و وعده و وعیدهای مسئوالن 
پاسخگوی نیازهای جوانان اســتارتاپی نیست که 
این مســئله افزایش تنش های اجتماعی، زیر سوال 
بردن قوای  ســه گانه کشــور و تمام شدن صبر این 
جوانان خواهد شــد. آقاپور با بیــان اینکه فعاالن و 
کارآفرینان استارتاپی از عدم توانایی وزیر و مسئوالن 

وزارتخانه ارتباطات در حل مشــکالت گســترده 
استارتاپ ها و عملکرد مســئوالن مربوطه در ایجاد 
امنیت ســرمایه گذاری بخش خصوصــی گله مند 
هســتند، ادامه داد: موج مهاجرت هــای نخبگان 
استارتاپی شدت یافته و سرمایه گذاران داخلی این 
بخش نیز کمتر احســاس امنیت می کنند و ترجیح 
می دهند در حوزه های دیگر سرمایه گذاری کنند یا 
سرمایه ها از کشور خارج می شوند. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس بــا اعتقاد به اینکه مســئوالن از 
دستاوردهای اســتارتاپ ها و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به منظور نمایش و خودنمایی اســتفاده 
می کند، تصریح کرد: این بخش از دولت فضای کسب 
و کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاسی کرده اند 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 می شود اما 
اســتارتاپ ها از تکنولوژی روز استفاده می کنند لذا 
حلقه مفقوده ای در رابطه با اتصال اســتارتاپ ها به 
صنعت کشــور وجود دارد که باید یک آشتی میان 
آن ها اتفاق افتاد. به گفته وی، راه حل آشتی صنعت 

و تکنولوژی استارتاپی در شرایط کنونی در دستان 
اتاق های بازرگانی اســت، به بیان دیگر اتاق های 
بازرگانی می توانند این آشــتی را رقم بزند. آقاپور 
توضیح داد: راه حل دیگر آن است که بخش صنعت 
درخواست های خود را به صورت واقعی بیان کند 
و استارتاپ ها به دنبال حل مشکالت آن ها باشند 
و پس از جلب اعتماد دو طرفــه به دنبال ایده های 
جدید برای بخش صنعت باشــد. وی با بیان اینکه 
تاکنون تعامل صنعت و استارتاپ ها در کشور اتفاق 
نیفتاده اســت چراکه اســتارتاپ ها سرمایه کافی 
ندارند و بخش صنعت به آن هــا اعتماد نمی کند، 
افزود: اکثر اســتارتاپ ها زیر ۳ ســال ورشکسته 
می شــوند و صنایع جدید و قدیمــی عموما یا در 
تهدید به ســر می برند یا بحران. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید در مسیر 
حل مشکالت و مسائل استارتاپ ها قدم بردارد در 
غیر این صورت هزینه های صرف شده برای آن ها 
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.

مسئوالن از دستاوردهای استارت آپ ها به منظور نمایش و خودنمایی استفاده می كند

شوی  تبلیغاتی  دولتی ها  با  استارت آپ ها
موج مهاجرت های نخبگان استارت آپی شدت یافت

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. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ترخیص برنج های دپو شده به معنی عرضه در بازار نیست

معرفی ۲۵ سایت متخلف در حوزه گران فروشی بلیت اربعین

بازگرداندن اموال شركت هپکو در دستور كار قرار گرفت

اقدام مجلس برای بازگرداندن اموال بالتکلیف

ربیعی: 

ساالنه بیش از یک میلیون شغل نیاز داریم
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خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

معاون علمی و فناوری رييس جمهوری با بيان 
اينكه ايران با كمک استارتاپ ها در حوزه طراحی 
و توليد خودروهای برقی و الكتريكی آينده روشنی 
خواهدداشت، گفت: توانمندی جوانان ما در تمام 

حوزه ها اثبات شده، فقط بايد آنها را باور كنيم.
 به گزارش ايلنا، سورنا ســتاری در گردهمايی 
فناورانه صنايــع، شــركت های دانش بنيان و 
استارتاپ های صنعت خودرو، گفت: آينده صنعت 
خودرو در دستان توانمند جوانان و استارتاپ ها 
اســت و اين نســل نوين می توانند آينده اين 
صنعت را تامين كنند.معــاون علمی   و فناوری 
رئيس جمهوری با بيان اينكه استارت آپ هايی 
كه در حوزه كسب وكار شكســت می خورند،  از 
بين نمی روند، گفت: اين شركت ها تزريق كننده 
نيروهای متخصص و كارآفرين در اكوسيستم 
نوآوری كشور به شــمار می روند. تفاهمنامه اي 
به ارزش ۴۹ ميليارد تومان در حاشيه نخستين 
روز از گردهمايي فناورانه صنايع، شــركت هاي 
دانش بنيــان و اســتارت آپ هاي حوزه صنعت 
خودرو، ميان دو شــركت حاضر در اين رويداد 
منعقد شــد. به گزارش روابط عمومي  صندوق 
نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري، گردهمايي 
سه روزه فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان و 

استارت آپ هاي حوزه صنعت خودرو روز دوشنبه 
با حضور سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري 
رياســت جمهوري در محل صندوق نوآوري و 
شــكوفايي آغازبه كار كرد. در حاشيه نخستين 
روز از اين گردهمايــي، تفاهمنامه اي به ارزش 
۴۹ ميليارد تومان بين شركت تجارت الكترونيک 
عرش گستر و صنايع قطعات الكترونيک 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 مي گيرد، زيرا واحد 
كنترل كننده ايربگ خودرو نقش بسيار مهمي  
در جلوگيري يا كاهش آســيب هاي جدي در 
تصادفات ايفا مي كند. پيچيدگي و اهميت اين 
بخش اســتراتژيک 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 
تيم هاي تخصصي زيادي در شــاخه هاي برق، 
الكترونيک، مكانيک، نرم افزار و آزمايشگاه هاي 
بســيار تخصصي براي تســت ها و ارزيابي هاي 
ايمني اســت. از همين  رو كشــورهاي صاحب 
تكنولوژي بالفاصله بعد از اعمال تحريم ها، از ارائه 

اين بخش كليدي به خودروسازان ايراني امتناع 
كردند و اين امر مشكالت زيادي را براي صنعت 
خودروسازي كشــور ايجاد كرده است. بنابراين 
شركت تجارت الكترونيک عرش گستر با بيش 
از 17 ســال 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 راه اندازي خودروهاي موجود، از 
طريق مهندسي معكوس، توليد را سرعت بخشيد 
و اكنون توانسته است اين مدل از ACU را جهت 
توليد انبوه برنامه ريزي كرده و در صورت تامين 
منابع مالي، امكان ارائه به خودروسازان را خواهد 
داشت. با توجه به تجربيات به دست آمده در اين 
مسير، فرايند مهندسي معكوس براي مدل هاي 
ديگر اين دستگاه كوتاه تر شده و با سرعت بيشتري 
مي توان مدل هاي ديگر را به چرخه توليد اضافه 
كرد. معاون علمي   و فناوري رئيس جمهوري در 
اين گردهمايي با بيان اينكه صنعت خودروسازي 
زماني شكل مي گيرد كه در فاز اول بتوانيم طراحي 
انجام دهيم، گفت: ما در معاونت علمي  قرار است 
صنعت را حمايت كنيم، ازاين رو بايد در حوزه هاي 

مختلف تغييراتي ايجاد كنيم. 

مهندس عظيميــان با تأكيــد بــر اين كه فــوالد مباركه 
مولــود انقالب اســت و بــه بركت خــون شــهيدان و زير 
بمباران هــای هوايــی دشــمنان ساخته  شــده اســت، 
تصريح كــرد: حفظ و نگهــداری و ارتقای ايــن صنعت كه 
امروز بزرگ ترين كارخانۀ فوالدســازی و بنــگاه اقتصادی 
 كشــور اســت، وظيفۀ همــۀ مديــران و كاركنان اســت.

وی در ادامۀ ســخنان خود اظهار داشــت: از ابتدای حضور 
در فوالد مباركه، بــر توجه به ارتقای ايمنی نيروی انســانی 
شــركت تأكيد كرده ايم و همواره خاطرنشان ساخته ايم كه 
باارزش ترين ســرمايۀ فوالد مباركه نيروی انسانی آن است. 
به شــكرانۀ خداوند و با تالش و همكاری تمامــی واحدها، 
به ويژه مديريت ايمنی و آتش نشــانی، امروز شاهد آنيم كه 
 ضريب ايمنی فوالد مباركه در باالترين سطح خود قرار دارد.

مديرعامل گروه فوالد مباركه در بخش ديگری از ســخنان 
خود با اشــاره به روند توليد فوالد خام در گروه فوالد مباركه 
گفت: در ســال 13۹7 در گروه فوالد مباركه )شركت فوالد 
مباركه، فــوالد هرمزگان و مجتمع فوالد ســبا( ۹ ميليون 
و 20 هزار تن فوالد خام توليد شده است. اين در حالی است 
كه برنامۀ شش ماهۀ اول سال جاری ۴ ميليون و 320 هزار 
تن فوالد خام بوده، اما عملكــرد واقعی با 10۹ درصد تحقق 
برنامه، توليد ۴ ميليون و 728 هزار تن را نشان می دهد. به 
تعبير ديگر، با همكاری همكاران تا پايان سال، علی رغم همه 
 مشكالت، ان شاء اهلل بيشتر از سال 13۹7 توليد خواهيم كرد.

وی افــزود: در شــش ماهۀ اول ســال 13۹8 تناژ فــروش 
داخلــی به 3 ميليــون و 121 هــزار تــن و تنــاژ فروش 
صادراتی به 753 هزار تن رســيد. اين در حالی اســت كه 
در مدت مشابه ســال قبل ميزان فروش داخلی 2 ميليون 
و ۹33 هــزار تــن و فــروش صادراتی 66۴ هــزار تــن 
بوده اســت. اين ارقام نشــان می دهد كه بــا تالش جمعی 
كاركنــان در شــش ماهۀ اول ســال جــاری، در فــروش 
 داخلــی و صادراتی رشــد قابل مالحظــه ای داشــته ايم.
مهندس عظيميان تصريح كرد: درآمــد فروش كل )داخلی 
و صــادرات( در شــش ماهۀ اول ســال گذشــته ۹8 هزار 
و 101 ميليــارد ريــال بــوده اســت، درحالی كــه ايــن 
رقــم در شــش ماهۀ اول ســال 13۹8 به 200 هزار 
و 337 ميليــارد ريــال افزايش  يافتــه اســت. همچنين 
درآمد فــروش صادراتی در شــش ماهۀ اول ســال جاری، 
علی رغم همۀ مشــكالت در حوزۀ صــادرات و اين مهم كه 
فوالد مباركــه تأمين بــازار داخلــی را از اولويت های اصلی 
 خود می داند، به 311 ميليــون دالر افزايش يافته اســت.

بهبــود شــاخص های كيفی محصــول در فــوالد مباركه 
هم زمــان بــا افزايش كّمــی محصــول از ديگــر مباحثی 
بود كه مديرعامل فــوالد مباركه به آن اشــاره كرد و گفت: 
طی شــش ماهۀ اول ســال جــاری در بســياری از نواحی، 
 شــاخص های كيفی محصــول از برنامه بيشــتر اســت.

 او در بخش ديگری از سخنان خود گفت: برخی از مهم ترين 
فعاليت هــای شــش ماهۀ اول ســال 13۹8 عبارت اند 
از: برگــزاری مجمع عمومی ســاالنۀ شــركت و تقســيم 
ســود نقدی 3۹000 ميليــارد ريالــی )اين رقم در ســال 
قبل 18750 ميليارد ريال بود و هم اكنــون بيش از دو برابر 
شده اســت(؛ پيشــنهاد هيئت مديره برای افزايش سرمايه 

از 130000 ميليارد ريال به 210000 ميليارد ريال؛ كسب 
ركورد كمترين ميزان حادثه در شش ماهۀ اول سال؛ افزايش 
رضايت و اشتياق كاركنان در يک سال گذشته نسبت به پيش 
از آن؛ برگزاری پنجمين مراسم گلريزان فوالد مباركه و شركای 
 تجاری بــه مبلغ 32 ميليارد ريال؛ توليد انبــوه فوالد گريد

API X60 جهــت اســتفاده در صنايع نفــت و گاز برای 
اولين بــار در كشــور؛ ثبت ركــورد توليد در كليــۀ نواحی 
توليدی؛ افزايش ظرفيــت توليد زنجيرۀ قلع انــدود؛ انجام 
پروژۀ نوســازی )Revamp( كورۀ 1 فوالدسازی مجتمع 
 فوالد ســبا و اجرای پــروژۀ بارنامــۀ داخلــی در ورود مواد.

مهنــدس عظيميان كســب ايــن موفقيت هــا را مرهون 
خودباوری و تالش همــۀ مديران و كاركنــان فوالد مباركه 
دانســت و گفت: برای ادامۀ اين راه موفقيت آميز در تالشيم 
تا مشكالت موجود در تأمين مواد اوليه و تجهيزات موردنياز 
را برطرف كنيم. فوالد مباركه به اين نتيجه رسيده است كه 
همان گونه كه در بومی ســازی قطعات، اقداماتی در ســطح 
ملی انجام داده ايم، در بخش تأمين مواد اوليه و توسعۀ معادن 
نيز بايد به طور جــدی اقدام كنيم تا بزرگ ترين فوالدســاز 
 كشــور و خاورميانــه از اين بابت با مشــكل مواجه نشــود.

وی خاطرنشــان كرد: به طورقطع پشــت هر تهديد فرصتی 
اســت و هر مشــكل و مســئله ای راه كارهای جديد در افق 
ديد ما قــرار می دهد. بايد از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس 
بياموزيم كه چگونه در هنگام حمالت دشــمن از تهديدها 
فرصت می ســاختند و خــود را تقويــت می كردنــد. بايد 
با ارائــۀ راهكاری نــو و افزايش تنوع و ســطح كمی و كيفی 
محصوالت، در اين شــرايط كه دشــمنان فشــار خود را به 
 حداكثر رسانده اند، در جامعه نشاط و شــادابی ايجاد كنيم.

او با تأكيد بر اين كه توســعه های آتی شــركت می تواند طی 
مدت 3 سال، 7 تا 8 هزار فرصت شغلی ايجاد كند، گفت: 
بهترين راه مقابله با دشمن، افزايش بهره وری، توليد حداكثری 
و رونق توليد اســت. بايد باور داشته باشــيم كه خداوند نيز 
كســانی را كه تالش می كنند مورد حمايت خود قرار خواهد 
داد. به يقين راهبرد امسال مقام معظم رهبری مبنی بر رونق 
توليد بسيار هوشمندانه بوده است، چون اگر در كشور كار و 
 درآمد رونق يابد، ســاير كمبودها نيز قابل تحمل خواهد بود.

مديرعامل گروه فوالد مباركه در بخش پايانی ســخنان خود 
گفت: از اين كه همــكاران پرتالش و جهــادی را كنار خود 
دارم، احساس شــعف می كنم و يقين دارم با همكاری همۀ 
 اين عزيزان خواهيم توانســت به دســتاوردهای بزرگ تری 

دست  يابيم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: به کار گیری تمام ظرفیت دولت و مجلس 

برای جلوگیری از خام فروشی
نخســتين همايش بين المللی فــوالد و جشــنوارۀ صنعت 
فــوالد در چابهــار از روز پنجشــنبه 11 مهرمــاه در ايــن 
شــهر برگزار شــد. هدف از برگــزاری اين همايــش فراهم 
آوردن مقدمــه ای برای حضــور مؤثر و مــداوم عرصۀ فوالد 
به عنوان يک صنعت پيشــرو و پيشــتاز در چابهار و صنعتی 
 شــدن اين نگيــن و گنــج پنهان ســواحل مكران اســت.

 اليــاس حضرتــی، رئيس كميســيون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی، در جريان بازديد از غرفۀ فوالد مباركه در 
نخستين نمايشــگاه و همايش فوالد چابهار با اشاره به نقش 
فوالد مباركه در توليد و توســعه فوالد كشــور گفت: استان 
اصفهان و به طور مشــخص، فوالد مباركه مركز ثقل صنعت 
فوالد كشور اســت. وی خاطرنشــان كرد: دانش فنی فوالد 
مباركه می تواند برای احداث كارخانــۀ 2 ميليون تنی فوالد 
مكران چابهار چاره ساز باشد. وی در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشاره به معضل خام فروشی در بخش سنگ آهن گفت: 
بنا بر تأكيد مقــام رهبری، تمامی ظرفيــت دولت و مجلس 
 برای جلوگيری از خام فروشــی به كار گرفته شــده اســت.

به خاطر داشــته باشيم كشــوری كه توليد نداشــته باشد 
نمی توانــد رونق اقتصــادی و توليد ناخالص داخلی داشــته 
باشــد و اين ميســر نمی شــود، مگر با رفع موانــع توليد و 
حمايت از توليد داخلی كه اين امر در كميســيون اقتصادی 
 مجلس شــورای اســالمی با جديــت در حال انجام اســت.
وی اظهــار داشــت: علی رغــم همــۀ پيش بينی هــای 
منفــی ســازمان های بين المللــی از رشــد اقتصــادی 
كشــور، ما شــاهد آنيم كــه در حوزه های مختلف به رشــد 
 اقتصادی بســيار خوبی در ســال جــاری دســت يافته ايم.

دكتر مدرس خيابانی قائم مقام وزير صمت نيز در آئين افتتاحيه 
نخستين نمايشگاه و همايش فوالد چابهار گفت: كشور ما برای 
افق 1۴0۴ ايجاد 55 ميليون تن فوالد را هدف گذاری كرده است. 
اين در حالی است كه بزرگ ترين شركت های فوالدی كشور از 
جمله فوالد مباركه و ذوب آهن اصفهان به دليل خام فروشی و 
 صادرات سنگ آهن با كمبود سنگ آهن و مواد اوليه مواجه اند.
وی تصريح كرد : بنا بــه فرمايش مقام معظــم رهبری، بايد 
با رونق توليد، مواد خــام را در كارخانجات داخلی كشــور به 
مــوادی بــا ارزش افــزوده باالتر تبديــل كنيم و ســپس با 
صادرات شــمش و ســاير محصوالت فوالدی ســود آوری و 
 رونق اقتصــادی بيشــتری برای كشــورمان به بــار آوريم.

ابالغ اجرائیه به آقای تورج ضیائی 
بدين وسيله با آقای تورج ضيائی فرزند ايرج شناسنامه شماره 316 و ملی ۴83۹683۹72 ابالغ می شود كه بانک سپه به استناد 
قرارداد بانكی شماره 17۹632160جهت وصول مبلغ 130/۴۴8/656ريال تا تاريخ ۹8/۴/30 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و 
از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالسه۹800136 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 13۹8/05/20  مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ  اين آگهی كه روز ابالغ مخصوص می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرايی جريان خواهد يافت.
م الف:۹8/180/۹۹23
تاريخ چاپ ۹8/7/16
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ابالغ اجرائیه به آقای پژمان توپا اسفندیاری
 بدين وسيله با آقای پژمان توپا اسفندياری فرزند فريبرز شناسنامه شماره 130 و ملی  ۴83۹۹5۴22۴ ابالغ می شود كه بانک سپه 
به استناد قرارداد بانكی 17۹630670 جهت وصول 351/212/323 ريال تا تاريخ 13۹8/۴/30 به انضمام خسارت تاخير متعلقه 
و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهی طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايی به كالسه ۹80013۴ در 
اين اداره تشكيل شــده و طبق گزارش مورخ ۹8/5/28 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد،، عمليات 

اجرايی جريان خواهد يافت.
م الف: ۹8/180/۹۹23
تاريخ چاپ: ۹8/7/16
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با حضور 10 شرکت دانش بنیان
پاويون ايران در جيتكس 

2019 برپا شد
روز يكشنبه سي ونهمين دوره نمايشگاه فناوري دوبي 
)Gitex 201۹( فعاليت خود را با حضور بيش از ۴500 
شركت به نمايندگي از 1۴0 كشور 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 پنج شــنبه هفته جاري ميزبان بازديدكنندگان 
اســت. در همين رابطــه محمدرضا طاليــي، رئيس 
كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني 
ايران درباره جزئيات حضور ايران در بزرگ ترين رويداد 
فناوري خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا، گفت: 
پاويون امسال براي پنجمين سال متوالي با حضور 10 
شركت دانش بنيان ايراني برپا شده است. وي گفت: اين 
پاويون با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و حمايت 
صندوق نوآوري و شكوفايي، معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، صندوق توسعه صادرات و تعامالت 
بين الملل، كريدور صادرات دانش بنيان 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 ۴500 شركت روز 
يكشنبه افتتاح شده تا پنج شنبه فعاليت خود را ادامه 
خواهد داد، گفت: ما در كنار برپايي پاويون رسمي ايران، 
امسال همچنين يک هيات تجاري متشكل از نمايندگان 
13 شركت را هم دعوت كرده ايم تا از مهم ترين رويداد 
ICT منطقه بازديد كنند. رئيس كميسيون فناوري 
اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران گفت: همچنين 
روز چهارشنبه اين هفته همايش »معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري و تجارت صنعت فاواي ايران« در محل 
مركز تجارت جهاني دوبــي )جيتكس 201۹( برگزار 
مي شود كه براساس هماهنگي هاي انجام شده تاكنون 
پاويون كره جنوبي، روسيه و چين براي حضور در اين 
همايش اعالم آمادگي كردند. طاليي گفت: همچنين با 
هماهنگي هاي به عمل آمده با مركز تجارت جهاني دوبي، 
اطالع رساني براي تمام شركت هاي حاضر در نمايشگاه 
جيتكس در حال انجام است و كساني كه مايل هستند 
در حوزه ICT ايران حضور و مشاركت داشته باشند، روز 
چهارشنبه مي توانند در اين همايش حضور پيدا كنند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

1. آنچه شروع مي کنید را به پایان برسانید. به خودتان انرژي دوباره بدهید و قبل از رفتن به سراغ کارهاي بعدي در فهرست 
کارهاي تان، آنچه شروع کرده اید را به پایان برسانید. 

2. برنامه هفته بعد خود را از پیش تعیین کنید. در ابتداي هفته یك ساعت وقت بگذارید و یك فهرست کامل از آنچه نیاز 
دارید انجام دهید را تهیه کنید؛ بدین ترتیب شما مي توانید مهم ترین کار را در اولویت 

بگذارید و زمان را هدر ندهید. 
3. حواس تان به ساعت باشد. یك روش خوب براي تست اینكه چقدر کارآمد 
هستید، این اســت که زمان مورد نظرتان در هر پروژه را اندازه بگیرید. سپس 
مي توانید مشخص کنید چه چیزي زمان شــما را هدر مي دهد و چگونه مي توانید 

کارایي و بهره وري بیشتري داشته باشید.
 4. استراحت کنید. دانشمندان مي گویند که شما نمي توانید بیش از 90 دقیقه در یك کار تمرکز کنید. به این 
معني است که شما باید هر 90 دقیقه در طول فعالیت استراحت کنید. 5. مثبت فكر کنید. اگر چشم انداز مثبت 
داشتید باشید، سریع تر کار خواهید کرد بدون اینكه زماني براي نگراني صرف کنید و زمان بیشتري را صرف 

رسیدن به هدف خود خواهید کرد. 

 5 روش افزايش بهره وري در كار

لر
ن ك

انسان هاي زيادي درباره چيزي كه باعث خوشبختي مي شود در اشتباه هســتند. خوشبختي از طريق لذت هاي ساده و زودگذر به هل
دست نمي آيد، بلكه از طريق وفاداري و تعهد به يك هدف شايسته مي توان به دستش آورد. 
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رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی:
صنعت خودرو نياز به شركت های دانش بنيان دارد

رئيس صندوق نوآوری و شــكوفايی گفت: نياز به شركت های دانش بنيان 
و حوزه نوآوری، مسيری اســت كه صنعت خودروســازی كشور بايد به 
آن ورود پيدا كند. به گزارش صندوق نوآوری و شــكوفايی، علی وحدت  
در نخستين روز گردهمايی فناورانه صنايع، شــركت های دانش بنيان و 
استارت آپ های صنعت خودرو كه در محل صندوق نوآوری و شكوفايی به 
مدت سه روز در حال برگزاری است، بيان كرد: هدف صندوق اين است كه با 
استفاده از ابزارهای مالی كه در اختيار دارد، بتواند به هم رسانی خوبی ميان 

شركت های دانش بنيان و شركت های صنعتی ايجاد كند.
وی تصريح كرد: در تمام دنيا صنعت خــودرو، صنعت مهمی  بوده و جزو 
صنايع مادر محســوب می شــود، چراكه حوزه ای كه پوشــش می دهد 
بسيار وسيع است و هر جا كه حوزه خودروسازی وجود دارد، معموال يک 
زيست بومی  از فناوری و نوآوری دور آن شكل می گيرد كه متاسفانه در داخل 

كشور اين اتفاق آن طور كه بايد، صورت نگرفته است.
رئيس صندوق نوآوری و شــكوفايی تصريح كرد: حوزه ای كه انحصاری و 
رانتی در اختيار يک گروهی قرار می گيرد، نتيجه مطلوبی نخواهد داشت، 
اتفاقی كه در صنعت خودروی كشــور رخ داده و نارضايتی هايی را در پی 
داشته است، بنابراين صندوق با ظرفيت هايی كه در اختيار دارد، تالش دارد 

تا اتفاق مثبتی را در اين حوزه رقم بزند. 
وحدت يادآور شد: نقش صنايع بزرگ اين است كه در اطراف خود زنجيره 
ايجاد كنند تا شركت های دانش بنيان و فناور بتوانند دور آنها شكل بگيرند. 
حوزه خودرو نيز يــک زنجيره تامين پيچيــده دارد و اين فرصت را ايجاد 
می كند تا شــركت های دانش بنيان بتوانند وارد اين حوزه شوند، تا جايی 
كه در خودروهای جديد بيش از 50 درصد، فناوری در آنها سهم دارد. وی 
ادامه داد: نياز به شركت های دانش بنيان و حوزه نوآوری، مسيری است كه 
صنعت خودروسازی كشور بايد به آن ورود پيدا كند، از همين رو شركت های 
خودروسازی بايد به شركت های دانش بنيان اعتماد كنند و ارتباط موثری 
را با آنها برقرار كنند تا در درازمدت بتوان اقدامات بزرگی انجام داد، چرا كه 
شــركت های دانش بنيان موجود در حوزه خودرو می توانند در بخش های 

مختلف اين صنعت ورود پيدا كنند.
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مدير عامل فوالد مباركه تصريح كرد

رشد تولید در گروه فوالد مباركه نسبت به مدت مشابه سال قبل
ستاری در رويداد فناورانه صنايع و شركت های دانش بنيان صنعت خودرو:

آينده خودرو در دست استارت آپ هاست
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