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مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
صنعتىشـدن كشـور يـك مقـولـه ملى و
همگانى است و همه بايد در اينباره احساس
مسئوليت كنند.

تحقق رشد و توسعه پایدار
در سایه صنعتی شدن کشورها
صنعت مجموعهای ازفعالیتهاست که با استفاده از منابع موجود (مواد ،سرمایه ،نیروی انسانی ،انرژی ،تکنولوژی ،اطالعات ،ابزار)
کاال یا خدماتی را تولید میکند که نیازهای انسان و جوامع انســانی را برطرف میکند ،به عبارت دیگر تالشی است مستمر در جهت
بهبود کارایی و بهرهوری.
به این معنا که با استفاده از منابع کمتر ،بازده بهتـــری به دست آید .بخـش صنعت با به کارگیری سرمـایـههـای فیزیکی متـراکم و
منابع طبیعی و نیروی انسانی و دانش فنی ،قادر است در تأمین بسیاری از مایحتاج زندگی انسان و رشد اقتصادی جوامع ،نقش اساسی
ایفا کند .صنعت اهمیت بسیاری در روند توسعه کشور و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته است .اهمیت این بخش به این دلیل است
که صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته میشود.
اهمیت توسعه صنعتی در رشد اقتصادی کشورها امری غیرقابل انکار است و بسیاری از کشورها ،تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه
صنعتی شدن میبینند.
برای برنامهریزی به منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود .این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی
از عملکرد بخش صنعت امکانپذیر نیست .حوزه صنعت به نسبت سایر بخشها ،از تنوع باالیی برخوردار است و سرمایه مورد نیاز برای
تداوم فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد و این در حالی است که بیشترین میزان آسیبپذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد
ملی مشاهده میشود.
طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیتها
در تأمین مواد اولیه ،نوســانات شــدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمتگذاری آزاد محصوالت تولیدی در کنار عملکرد سودآور
فعالیتهای واسطهگری در اقتصاد ایران ،تمایل عامالن اقتصادی را به فعالیت در بخشهای مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایهها
به سمت بازارهای داللی واسطهگری شده است .در این راستا ضروری است که به دو دسته از صنایع توجه ویژهای داشت ،صنایعی که
برای تأمین مواد اولیه و واسطه به منظور تداوم فعالیت تولیدی در رقابت با محصوالت مشابه و در راستای حمایت از تولید ملی،الزم است
که این صنایع مورد حمایت دولت قرار گیرند .دسته دوم صنایعی هستند که خود تولیدکننده و تأمین کننده مواد اولیه سایر صنایع
میباشند و به نوعی با تداوم فعالیت خود موجب تحرک و رونق چرخ تولید کشور میشوند .با توجه به شرایط حاضر در کشور افزایش
هزینههای سرمایهگذاری ناشی از محیط بیثبات کسب و کار ،حجم سرمایهگذاریها در بخشهای مولد از جمله صنعت کاهش و از
این رو تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است .رهبر انقالب اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و برای
نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش را معرفی نمودند .رویکرد اقتصادی
ایران تحت عنوان اقتصاد مقاومتی غالبا در برابر اقتصاد تحت سیطره غرب دیده میشود و یکی از بزرگترین معضالت اقتصادی کشور
وابستگی به خارج بوده و هست .این موضوع در حالی اســت که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیتهای باالیی در تولید نیازهای
داخلی برخوردار است که استفاده از آن وابستگی کشور را به دنیای خارج کاهش میدهد .از این رو با توجه به شرایط حاضر در کشور
تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و منابع داخلی ،با مدیریت صحیح و هدفمند اقتصاد به ویژه حمایت از جریان تولید و حفظ اشتغال بهترین
راهکاری است که میتواند اقتصاد کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مصون سازد و زمینهساز توانمندی بسیاری از صنایع با وجود
تولید صادرات محور و کاهش واردات گردد و موجبات رشـد و توسعـه اقتصـــادی را فـراهم سـازد .این مهـم در سیـاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به خوبی در نظر گرفته شده و اهمیت بخش صنعت در فراهم سازی آن بیش از سایر بخشها است.
مدیرمسئول -مهندس الهه زینالدین

خالء درآمدهای نفتی؛
چگونه جبران میشود؟
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مالیات ،مهمترین جایگزین
درآمدهای نفتی است
جمشید پژویان
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

اقتصـاد. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

با اعمال تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی ،بار دیگر لزوم کاهش وابستگی بودجه سنواتی به منابع حاصل از صادرات نفت نمایان شد ،حال برای بستن بودجه سال
آینده قرار است با افزایش پایههای مالیاتی ،گران کردن قیمتحاملهای انرژی و حذف یاران ه افراد پردرآمد ،خالء درآمدهای نفتی با این عناوین جایگزین شود.
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی کشور ضمن بررسی این موضوع ،نقطه نظراتی را اعالم نمودهاند که در ادامه با هم میخوانیم:
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه عالمه د راین باره میگوید« :بنده سالیان سال است که به وزرای اقتصاد و همچنین روسای سازمان امور مالیاتی که اکثرا از
شاگردهای خودم در دانشگاه بودند ،توصیه کردم پایههای مالیاتی جدید را برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت اضافه کنند ،اما طی سالهای گذشته این امر
اجرا نشد ،ولی به نظر میرسد ،در حال حاضر این عزم برای اجرا وجود دارد».
مالیات مهمترین جایگزین درآمد نفت در بودجه
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه مالیات مهمترین جایگزین درآمدهای نفتی است ،اظهار میدارد« :به عنوان مثال
مالیات بر خانههای خالی در گذشته نیز اجرا میشد ،اما به دلیل اینکه شیوه سنجش برای خالی بودن خانه بسیار ابتدایی بود ،این طرح دیگر انجام نشد».
وی میافزاید« :اما حاال که قرار است پایههای جدید مالیاتی اضافه شود ،مالیات بر خانههای خالی باید اجرایی شود ،اما در شیو ه اجرای آن باید از سامانههای
اطالعاتی مانند ثبت ،نقل و انتقال معامالت مسکن و ....استفاده شود ،همچنین از طریق خدماتی مانند آب و برق و مصرف آنها نیز میتوان به راحتی مالیات بر
خانههای خالی را اجرایی کرد ».پژویان با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعریف درستی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور وجود ندارد ،میگوید« :در محاسبه
مالیات بر عایدی سرمایه باید تاثیر تورم را از آن خارج و بعد آن را محاسبه کرد ،در اکثر موارد هم این پایه مالیاتی به خانه و امالک مربوط است ،بدین معنی
هزینههایی که دولت و شهرداری در مناطق شهری و مسکونی انجام میدهند ،مالیات آن را با جداکردن تاثیر تورم از آن محاسبه میکنند».
چارهای جز افزایش پایههای جدید مالیاتی نیست
این استاد دانشگاه بر این نظر است که« :از سویی این پایه مالیاتی به طور معمول در کشورهای دیگر نرخ باالیی را شامل نمیشود ،بنابراین در ایران نیز نمیتوان
خیلی زیاد بر روی این درآمد مالیاتی حساب کرد ».وی اضافه میکند« :بنده سالیان سال است که به وزرای اقتصاد و همچنین روسای سازمان امور مالیاتی که اکثرا
از شاگردهای خودم در دانشگاه بودند ،توصیه کردم پایههای مالیاتی جدید را برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت اضافه کنند ،اما طی سالهای گذشته این امر
اجرا نشد ،ولی به نظر میرسد ،در حال حاضر این عزم برای اجرا وجود دارد ».پژویان با اشاره به اینکه یکی دیگر از راههای افزایش درآمدهای دولت ،افزایش قیمت
حاملهای انرژی است ،میگوید« :اینکار از نظر بنده کامال معقول است و نرخ بنزین باید اصالح شود ،تا اینکه هم مصرف کنترل شده و هم از قاچاق بیرویه بنزین
جلوگیری شود ».این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین حذف یارانههای نقدی اقشار پردرآمد در بودجه سال آینده را برای افزایش درآمدهای دولت اثرگذار
دانست ،اما در عین حال متذکر میشود« :با توجه به نرخ تورم این یارانه تقریبا هیچ به حساب میآید و این مبلغ دیگر قدرتی که در گذشته داشت را از دست داده،
به این معنی که قدرت خرید با این یارانه اندک ،خیلی ناچیز است».

محمد طبـیبـیان
اقتصاددان

امکان اخذ مالیات از خانههای خالی وجود ندارد

منبع :فرارو
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سه اصالح بزرگ در ساختار اقتصادی
کشور باید انجام شود
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در
این باره با بیان اینکه برای کاهش سهم درآمدهای
نفتی باید سه اصالح بزرگ در ساختار اقتصادی
کشور انجام شود ،میگوید« :اصالحات در نظام
مالیاتی ،یارانهای و مولدسازی درآمدهای دولت
باید انجام شود ،در صورتیکه اجرای این کارها
زمانبر خواهد بود».
وی میافزاید« :این اصالحات نیاز به بستر و
زیرساختهای زیادی است که باید ایجاد شود،
در این راستا یکسری از زیر ساختها مربوط به
قوانین و مقررات است ،به عنوان مثال در حوزه
افزایش پایههای مالیاتی ،موارد اول باید در دولت
به تصویب برسد و بعد از آن نیز در قالب الیحه به
مجلس فرستاده شود».
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه میکند« :در
ادامه برای اجرای این پایههای جدید مالیاتی اعم
از مالیات بر خانههای خالی ،عایدی سرمایه و ...نیاز
به بانکهای اطالعاتی است و داد ههایی باید در
دسترس باشد ،تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد».
شقاقی ادامه میدهد« :در حوزه یارانههای پنهان
نیز باید قیمتحاملهای انرژی مورد اصالح قرار
بگیرد و یارانه افراد پردرآمد نیز حذف شود ،تا
اصالحات یارانهها نیز صورت گیرد».
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای
مولدسازی درآمدهای دولت نیز باید یک سازمان
مجزا تشکیل شود ،میگوید« :همانطور که
مشاهده میکنید برای انجام این اقدامات به زمان
زیادی هم در دولت و هم در مجلس نیاز است ،از
طرفی خوب بود که این اصالحات از سال گذشته
آغاز میشد ،چراکه امسال انتخابات مجلس برگزار
میشود و زمان برای انجام این اصالحات کم
است».

بـودجـه کشـور در سـال آینده
انقباضی خواهد بود
آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی
نیز با اشاره به اینکه دولت میتواند
درآمدهای نفتی را به صندوقهای بین
نسلی همچون صندوق توسعه ملی واریز
کند،اظهار میدارد« :دولت برای کاهش
بودجه به درآمدهای نفتی باید دو اقدام
را در حوزه مالیاتی در دستور کار خود
قرار دهد ،اوال پایههای مالیاتی جدید از
جمله مالیات بر عایدی سرمایه و خانههای
خالی را اجرایی کند و دوما نیز برخی از
معافیتهای مالیاتی را که اعمال کرده
را لغو کند».
وی میافزاید« :البته در وضعیتی که در
رکود به سر میبریم نرخهای مالیاتی نباید
افزایش پیدا کند ،بلکه در مقابل آن باید
هزینهها کاهش پیدا کند ،بر این اساس
بودجه کشور انقباضی خواهد بود و برای
چند وقتی باید صرفه جویی را در دستور
کار قرار داد».
این استاد دانشگاه اضافه میکند« :افزایش
قیمت حاملهای انرژی به منظور افزایش
درآمدهای دولت نیز هزینه تولید در کشور
را افزایش خواهد داد ،این درحالیست که
دولت باید یارانهها را هدفمند کند ،چرا که
این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است
در شرایطی که قصد بر این است سهم نفت
از بودجه کاهش یابد».
بغزیان تاکید میکند« :دولت باید یارانه
افراد پردرآمد و ثروتمند را قطع کند،
چراکه آ نها هیچ نیازی به این مبلغ
ندارند و در مقابل این مبلغ باید صرف
زیرساختهای کشور شود».

7
اقتصـاد. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

محمد طبیبیان اقتصاددان در گفتگویی با اشاره
به اینکه برای افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور
جایگزینی درآمدهای نفتی باید فشاری به مردم
وارد نشود نیز گفته است« :در این بین باید با
برنامهریزیهایی که انجام میشود ،کمترین فشار
به مردم عادی وارد شود ،همچنین با توجه به رکودی
که بر فضای اقتصادی کشور حاکم است ،اگر فشار
مالیاتی مضاعفی به واحدهایتولیدی وارد شود ،آنها
در معرض تعطیلی قرار میگیرند ».وی همچنین
در پاسخ به این پرسش که یکی از پایههای جدید
مالیاتی که دولت قصد اجرای آن را دارد ،مالیات
بر خانههای خالی است ،آیا این امر عملی است؟
اظهار میدارد« :اخذ مالیات از خانههای خالی معنی
ندارد ،چرا که شناسایی خانه خالی عمال غیرممکن
است و دردسرهای فراوانی دارد ،بنابراین در عمل
نمیتوان از چنین چیزی استفاده کرد ».طبیبیان
میافزاید« :دولت باید برای کاهش وابستگی بودجه
خود به درآمدهای نفتی هزینههای خود را کاهش
داده و مواردی که اضافی است را حذف کند».
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه
دولت باید یارانه افراد پردرآمد را حذف کند ،اضافه
میکند« :با توجه به بررسیهایی که صورت میگیرد
دولت میتواند ،به راحتی افراد ثروتمند را از لیست
یارانهبگیرها خط بزند ».وی با بیان اینکه در مورد
افزایش قیمتحاملهای انرژی به منظور افزایش
درآمدها ،دولت باید مواردی را مد نظر خود قرار دهد،
میگوید« :بسیاری از افراد جامعه با توجه به بیکاریای
که وجود دارد با خودروی خود کار میکنند و با
استفاد ه از یارانهایکهدولت در حال حاضر به بنزین
اختصاص میدهد ،زندگی خود را میگذرانند ،در
چنین وضعیتی دولت باید تدابیری را اتخاذ کند ،که
با افزایش قیمت بنزین زندگی این افراد دچار مشکل
نشود ».طبیبیان اضافه میکند« :دولت میتواند با
شناسایی این افراد ،برای آنها سهمیه بنزین درنظر
بگیرد ،تا زندگی این دسته از افراد که تعداد آنها نیز
کم نیست ،در خطر نیفتد و در مقابل نیز از کسانیکه
بنزین را بیشتر میخواهن د مصرف کند ،آن را به بهای
آزاد با آنان حساب کند».

وحید شقاقی شهری
کارشناس مسائل اقتصادی

آلبرت بغزیان
کارشناس مسائل اقتصادی

بزرگترین اقتصادهای جهان در سال 2019
اعتمادآنالین -براساس اعالم صندوق بینالمللی پول اندازهگیری حجم تولیدات
ناخالص داخلی کشورها بر حسب تولیدات اسمی نشان میدهد که اقتصاد ایاالت
متحده آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد دنیا است .چین ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه
و بریتانیا در رتبههای بعدی قرار دارند و پیشبینی شده است د رسال 2040
میالدی اقتصادهای ایاالت متحده آمریکا ،چین و هند سه اقتصاد برتر جهان
باشند .در ادامه با  10اقتصاد بزرگ جهان در سال  2019آشنا میشوید:
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آمریـکا :حجـم تـولیـد
ناخـالـص داخـلی آمریکا
در سـال  2019معـادل
 21تریلیون دالر برآورد
میشود .آمریکا اکنون یک
پنجم کل اقتصاد جهانی
را در اختیـار دارد و هنوز
به نسبت چین در جایگاه
بهتری قرار دارد .اقتصاد
آمریکا به لطف فناوری باال
دارای بهرهوری باالیی است
و بخش خدمات  80درصد
کل تولیدات ناخالص داخلی
این کشور را شامل میشود.

ژاپن :بین سا لهای
دهه  1970و 1980
رشد اقتصادی ژاپن بسیار
سریع بود با این حال به
تدریج این کشور جای
خود را به چین داد .حجم
تولید ناخالص داخلی
ژاپن در سال 2019
معادل  5.2تریلیون
دالر برآورد میشود.
چیـن :حجم تولید
ناخـالــص داخــلی
چیـن در سال 2019
معادل 9.2تریلیون دالر
بــرآورد میشـود و
حـدود  10درصـد
اقتصـاد جهـانی در
اختیـار این کشور
است.

1

3

2

آلمان :حجم تولید
ناخالص داخلی آلمان
در سال  2019معادل
 4.2تریلیون دالر
برآورد میشود .آلمان از
زمان رکود بزرگ سال
 2008با کاهش رشد
اقتصادی خود مواجه
شده است اما هنوز هم
بزر گترین اقتصاد در
منطقه یورو و قاره اروپا
به شمار میرود.

4

انگلیس :حجم تولید
ناخالص داخلی انگلیس
در سال  2019معادل
 3.2تریلیون دالر برآورد
میشــود .ســالهـای
طالیی انگلیس مربوط به
سالهای  1999تا 2008
بود که رشد اقتصادی
این کشور در هر سال
به طور متوسط به 2.8
درصد رسیده بود.

9

6

7

9

کانادا :با وجود کاهش
قیمت نفت و افت
معامالت مسکن،حجم
تولید ناخالص داخلی
کانادا در سال 2019
معادل  1.8تریلیون
دالر برآورد میشود.

10
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برزیل :حجم تولید
ناخالص داخلی برزیل
در سال  2019معادل
 1.8تـریلیـون دالر
برآورد میشود .انتظار
میرود این کشور به
زودی به اقتصادی 2
تریلیون دالری تبدیل
شود.

هنــد :حجـم تولیـد
ناخالص داخلی هند
در سال  2019معادل
 2.9تریلیون دالر برآورد
میشود .این کشور یکی
از سریعترین نر خهای
رشد اقتصادی جهان را
دارد و پیشبینی میشود
بـه زودی ایـن کشـور
تبدیل به سومین اقتصاد
بزرگ جهان شود.

ایتالیا :حجم تولید
ناخالص داخلی ایتالیا
در سال  2019معادل
 1.86تریلیون دالر
برآورد میشود.
ایتـالیــا چهـارمیـن
اقتصـاد بـزرگ اروپا
است.
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فرانسه :حجم تولید
نـاخـالــص داخلـی
فرانسه در سال 2019
معادل  2.8تریلیون
دالر برآورد میشود.
بخـش خدمـات 70
درصد اقتصاد فرانسه
را تشکیل میدهد.
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صنايع دستي ايران به عنوان نماد و تبلور فرهنگ غني اين سرزمين از ديرباز شهرتي
جهاني داشته است .خميرمايه اصلي آثاري که به دست هنرمندان خالق و سختکوش
ايراني پديد آمده از عمق تاريخ کهن اين مرز و بوم نشات گرفته است.
به عبارت دیگر در دنیای امروز صنایع فرهنگی هم از نظر ایجاد اشتغال پایدار و هم از
حیث گردش اقتصادی و مباحث مربوط به گفتمانسازی و تبلیغات فرهنگی ،مورد
توجه بسیاری از کشورها است .استمرار این فعالیتها و حرکت به سوی توسعه پایدار
کسب و کار در این حوزهها ،به مطالعات تخصصی و پژوهش نیاز مبرم دارد.
بر همین اساس علی اصغرمونسان ،که اخیرا ً سکاندار وزارتخانه جدید میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری را در دست گرفته است ،با اشاره به تاثیر صنایع دستی در
خنثیسازی تحریمها ،میگوید :صنایعدستی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که
عمده ظرفیت آن درونی است ،از این رو میتوان گفت که این حوزه نیز در ایجاد اشتغال
بسیار فعاالنه عمل کرده و تحریم نتوانسته بر روی آن تاثیری داشته باشد ،بنابراین وزارت
میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری وزارتخانهای است که در شرایط کنونی
میتواند به اقتصاد کشور کمک بسیار زیادی کند.
حال با توجه به گفتههای وزیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری امید است با
رشد و توسعه صنایعدستی گامهای موثری در جهت ایجاد فرصتهایشغلی برداشته
تا جایگاه واقعی این صنعت از جهات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی واشتغالزایی پیدا و
موجبات رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.
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صنایع دستی یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است
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دستاوردی دیگر از بانوی کارآفرین؛

ملیشدن زعفران کهرود ازان با حضور
در نمایشگاه تعاونیهای برتر کشور

شرکت تعاونی کشاورزان طالی سرخ ازان میمه برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از تعاونیهای برتر کشور انتخاب شد ،این شرکت در سال  1392تأسیس
عاملی کار آفرین برتر کشور صغری جعفری ازان در زمینه کشت زعفران وگل محمدی توانست اولین برند زعفران استان اصفهان را
و با افراد متخصص به مدیر
ِ
ثبت و کارگاه بسته بندی زعفران وگالب گیری را افتتاح کند .حضور درنمایشگاههای محلی،استانی ،کشوری و برپایی غرفه توسط مدیرعامل تعاونی کشاورزان
طالی سرخ ازان میمه حرکتی بس ارزنده در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد روستا ،کشاورزی و تولید کنندگان این خطه بوده است.
لذا اخیرا و در نمایشگاهی که به مناسبت هفته تعاون و با عنوان تعاونیهای برتر کشور برگزار شد؛ ملی شدن زعفران کهرود ازان با حضور نمایندگان مجلس ،جناب
آقای کامران ،جناب آقای حاجی نماینده محبوب شاهین شهر و میمه ،حجه االسالم رهبر و بازدید از غرفه زعفران این شرکت در مجلس و همچنین حمایت وزیر
کار و تعاون و معاون ایشان جناب دکتر کبیری ،جناب دکتر نیرومند ،دکتر تیغ ساز و سرکار خانم مشرف جوادی از اداره کل کار و تعاون استان و حمایتهای
ایشان از بحث کار آفرینی و اشتغالزایی که توسط صغری جعفری ازان انجام گرفته ،باعث دلگرمی و تشویق اعضای شرکت شده است.
در اینجا ضمن تشکر از فرماندار شاهین شهر و میمه ،اداره کار و تعاون شاهین شهر ،بانک توسعه تعاون استان و شاهین شهر که حامی تولیدکنندگان و تعاونیها
هستند به گوشههایی از موفقیتهای این بانوی توانمند اشاره میکنیم:
حضور در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای روستایی وعشایر تهران
حضور در جشنواره قنات وقالی میمه
حضور در جشنواره انگور حسن رباط
حضور در نمایشگاه تعاونیهای برتر کشور در مجلس شورای اسالمی وتقدیر وزیر کار و تعاون از مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزان طالی سرخ ازان

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران:
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یکی از مهمترین و اساسیترین پایههای اقتصاد هر کشوری منابع معدنی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران این موفقیت را حاصل
و ذخایر تحتاالرضی آن کشور است و بدون تردید معادن ،تأمین کننده مشارکت و حضور بخش خصوصی قدرتمند و با انگیزه در معادن وابسته به
مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی ،این شرکت توصیف کرد و افزود :به جز دو مورد معدن سرب و روی انگوران
ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور و طالی موته ،بهرهبرداری بقیه واحدهای این شرکت به بخش خصوصی
نقش بسزایی دارند.
واگذار شده است ،حتی بخش زیرزمینی معدن انگوران نیز به بخش
بر همین اساس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
خصوصی سپرده شده است.
ایران (ایمپاسکو) اعالم کرد تا سال  ۱۴۰۴از طریق
وی در مورد برونسپاری فعالیتهای این شرکت
نقطــــــه شــــــروع کـــــار،
همافزایی با بخش خصوصی توانمند ،یک شرکت
گفت :ما حتی معادن سنگآهن گلگهر و
معدنی مرجع در اکتشاف ،کارآمد در استخراج و
بهرهبــرداری از معادن نیســت جاللآباد و فالت مرکزی که متعلق به ایمیدرو
است
معدنی
اکتشــافات
بلکه
ً
فرآوری و نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور
است را نیابتا به بخش خصوصی واگذار کردهایم .در
خواهد بود.
چرا که تا اکتشــافی در کار نباشــد ،محدوده فالت مرکزی ،آنومالی شمالی و میشدوان
شود
ی
نم
محقق
هم
برداری
ه
بهر
وجیهاله جعفری؛ مدیرعامل شرکت تهیه و تولید
نیز به بخش خصوصی سپرده شده است.
مواد معدنی ایران در این رابطه میگوید :نقطه
طالی کو ه ُدم ،مس سمنان ،گلمنده ،چاه باشه  1و
شروع کار ما ،بهرهبرداری از معادن نیست بلکه اکتشافات معدنی است چرا  ،2زاغیا ،گردنه شیر ،کوچکعلی شماره  ،1چاهتلخ و هیرد نیز از دیگر معادن
که تا اکتشافی در کار نباشد ،بهرهبرداری هم محقق نمیشود و اگر بخش برونسپاری شده است.
خصوصی حاضر به فعالیت و مشارکت در مسائل اکتشاف باشد آمادهایم وی نتیجه این واگذاریها را ایجاد فضای باز و امکان پیشبردن امکانات
حضور خود را کمرنگ کرده و مسئولیت اجرایی را به آن واگذار کنیم.
شرکت به سمت توسعههای بیشتر ذکر کرد.
وی از مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از معادن به عنوان یک مدیرعامل شرکت تهیه و تولید موادمعدنی در خصوص بخش اکتشاف
نقطه درخشان یاد کرد و اظهار داشت :در معدن سرب نخلک تا پیش از گفت :ما امسال آمادگی داریم که در  300هزار مترمربع پهنه ،با همکاری
مشارکت بخش خصوصی ،فقط  1800تن تولید صورت میگرفت لیکن ایمیدرو و بخش خصوصی کار اکتشافی انجام دهیم .جعفری در پایان،
پس از حضور بخش خصوصی ،این میزان تولید به  12هزار تن ارتقاء یافت در مورد عملکرد این شرکت در زمینه تجهیز و آمادهسازی ذخایر معدنی
و تعداد نیروهایانسانی نیز از  150نفر به  3000نفر افزایش پیدا کرد و در سال  1397به تجهیز و راهاندازی معدن زیرزمینی سولفوره انگوران و
نهایتاً مجتمع به سودآوری رسید .همچنین در مجتمع فروکروم جغتای تولید  60هزار تن خاک سولفوره روی ،تجهیز و راهاندازی و آغاز عملیات
در شهرستان سبزوار نیز تولید پس از حضور بخش خصوصی به 2برابر بهرهبرداری از معدن آنتیموان حیدرآباد ،راهاندازی و شروع عملیات
افزایش یافته و حتی طرح توسعه احداث واحد فروسیلیس در جریان است استخراج بهرهبرداری از معدن طالی سنجده در مجتمع طالیموته و نیز
و  100نفر بر تعداد افراد شاغل در آن منطقه افزوده شده است .در واحد احداث و راهاندازی کارخانه فرآوری با ظرفیت تولید  12هزار تن کنسانتره
نفلین سینیت و سایر واحدها هم ،کم و بیش همین وضعیت حاکم است .سرب در مجتمع سرب نخلک توسط بخش خصوصی نیز اشاره کرد.
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ایمپاسکو تا  ۱۴۰۴یک شرکت معدنی
مرجع در اکتشاف خواهد بود
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خود را بومیسازی کرده است
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مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

برای تولید  55میلیون تن فوالد
در افــق  1404نیــاز بــه 150
میلیون تن سنگ آهن میباشد
که اگــر ایــن موضوع ســاماندهی
نگردد  ،تا  10سال آینده  ،ایران وارد
کننده سنگ آهن خواهند شد .

سال اول /شماره دوم /شهریور ماه 1398

در همین راستا منصور یزد یزاده مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن
اصفهان  80درصد قطعات و تجهیزات خود
را بومیسازی کرده است میگوید :میتوان
با برگزاری نمایشگا ههای مختلف در کشور از
جایگاه تولیدکننده محصول ،به صاد رکننده
تکنولوژی و تجهیزات فوالد ارتقا پیدا کرد.
یزدیزاده با افتخار از اینکه اصفهان عمده فوالد
کشور را تولید میکند و به یک استان استراتژیک
در حوزه فوالد تبدیل شده است اظهار میدارد:
برنامههای توسعه ذوب آهن با جدیت در حال
اجرا است.
دکترسیفا ...امیری مدیرکل معاونت معدن
وزارت صمت در خصوص صادرات سنگ آهن
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در برهههای مختلف زمانی در طول چهل
سال گذشته کشور و بر اساس شرایط سیاسی،
مراودات بینالمللی و نیازهای داخلی ،همواره
مبحث بومیسازی به عناوین مختلف در
موضوعات و تخصصهای گوناگون تکرار و روی
آن تاکید و متعاقبا فراموش شده است.
بومیسازی در صنایع ،حقیقتا فرآیندی است
که نیاز به نقشه راه دارد و غایت آن استفاده
بهینه از همکاریهای بینالمللی و ایجاد امکان
تولید محصول و تکنولوژ یهای مربوط به آن
به اشکال مختلف در داخل است .از سویی
دیگر ،بخش مهمی از فرآیند بومیسازی ،ایجاد
فرهنگ صحیح و عمیق در مدیران تصمیمساز و
تصمیمگیر است تا با قبول توانمندیهای واقعی
داخلی در حوز ههای مختلف ،با ایجاد مسیر
درست برای آنها و چراغ راه  ،در ریسکهای
احتمـالی شـریک شـونـد و امکـان توسعـه
توانمندیهای داخلی را فراهم آورند.
ذو بآهن نیز همچون بسیاری دیگر از صنایع
کشور ،امروزه با موضوع بومیسازی دست و پنجه
نرم میکند؛ اما فرق بسیار مهم این صنعت با
دیگر صنایع؛ اهمیت صنعت ذوب آهن بهعنوان
یک صنعت مادر و استراتژیک است که لزوم توجه
دوچندان به آن را بیش از پیش نمایان میسازد.
نیاز این صنعت به برخی از مواد اولیه از جمله

سنگ آهن از آن جمله مواردی است که مورد
توجه واقع میگردد .

و مشکالتی که برای ذو بآهن ایجاد گردیده
میگوید :با ممنوع کردن صادرات توسط
تولیـدکننـدگان دولتی و با بـرنـامـهریـزی انجام
شده ،مشکل واحدهای تولیدی رفع میگردد و
طبق دستور معاون اول رئیس جمهور اولویت ما
در ابتدا تامین نیاز داخل است زیرا برای تولید
 55میلیون تن فوالد در افق  1404نیاز به 150
میلیون تن سنگ آهن میباشد که اگر این
موضوع ساماندهی نگردد  ،تا  10سال آینده ،
ایران وارد کننده سنگ آهن خواهند شد .
قابل ذکر است دکتر سیفاله امیری مدیرکل
معاونت معدنی وزارت صمت ،دکتر موفق
رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت اصفهان
و جمعی از مسئولین صنعت فوالد کشور در
یازدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژ ی،
فوالد و ریختهگری که با هدف آشنایی با
محصوالت و مشکالت صنایع برگزار شد از
غرفه ذوب آهن اصفهان بازدید و با نیازها و
دستاوردهای این شرکت در حوزه بومیسازی
آشنا شدند .این مسئولین همچنین انواع ریل
تولیدشده در ذو بآهن اصفهان از جمله ریل
 ، UIC60ریل  ، U33ریل  UIC54و ریل S49
را مشاهده نمودند و با توضیحات کارشناس
این شرکت در جریان شیوه تولید و کیفیت این
محصول قرار گرفتند.
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تحلیلی بر روند بازار فوالد در سال 2019

قدرت فوالدسازان چینی در تعیین
مسیر قیمت فوالد و سنگ آهن

16
فوالد . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................

کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای
بینالمللی فوالد و مواد معدنی در یادداشتی،
تحلیلی بر روند بازار فوالد در سال  2019و اشارهای
به قدرت فوالدسازان چینی در تعیین مسیر قیمت
فوالد و سنگ آهن داشته که در ادامه میخوانید.
جو روانی ناشی از حادثه شکست سد باطله معدن
واله در برزیل باعث شد به صورت هیجانی بهای
سنگ آهن پیش از تعطیالت عید شکوفههای
چین افزایشی شود .همانگونه که در ابتدای وقوع
این حادثه پیشبینی میشد ،تاثیر افزایش قیمت
سنگ آهن بر بازار فوالد طوالنیتر و مدت دارتر بود
و شرایط نیز همانگونه که تخمین زده میشد

پیش میرفت تا آنکه واله اعالم کرد این حادثه
تاثیری بر تولید سایر معادنش نخواهد گذاشت .اما
دولت مرکزی برزیل ،واله و  CSNسومین شرکت
معدنی برزیل را وادار کرد که سدهای باطله دیگر
خود را ببندند .در پی این تصمیم ،واله اعالم کرد
 ۱۰سد باطله خود را ظرف  ۳سال آینده و CSN
نیز  ۳سد باطله را خواهد بست .در ادامه مقامات
واله اعالم کردند این شـرکت اعـالم شـرایط
فورس ماژور نخواهد کرد اما در طول تعطیالت عید
شکوفهها ،فورس ماژور اعالم کرد.
هرچند که واله گفت فورس ماژور در بازار چین
تاثیر نداشته و این شرکت همچنان محموله ها را به
خریداران چینی تحویل خواهد داد اما این شرایط
بیشتر بر بازار اروپا ،ژاپن و کره جنوبی تاثیرگذار بود.
لذا در دوره تعطیلی بازار چین اگرچه شاهد افزایش
قیمت سنگ آهن بودیم اما معاملهای صورت
نمیگرفت و اصطالحا افزایش قیمت کاذب بود .بعد
از عید شکوفهها ،شاهد افزایش قیمت آهن قراضه و
سپس شمش فوالد در  CISیا آسیای میانه بودیم.
به اعتقاد نگارنده این بازارها منتظر یک فرصت

برای افزایش قیمت بودند و حادثه برزیل یک بهانه
بود .بنابراین جو هیجانی از یک طرف و نیاز بازار
به افزایش قیمت فوالد که بازار به آن تشنه بود از
طرف دیگر ،بر بازارهای بینالمللی تاثیر گذاشت
و در نتیجه شاهد افزایش  ۲۰تا  ۳۰دالری قیمت
شمش ۱۰ ،تا  ۲۰دالری قیمت آهن اسفنجی و ۳۰
دالری قیمت قراضه بودیم.
بعد از عید شکوفهها ،بازار چین افزایش هیجانی
قیمت سنگ آهن را نپذیرفت چرا که فوالدسازان
چینی که قدرت زیادی نیز دارند ،از کاهش حاشیه
سود خود طفره رفته و از آن حمایت نمیکردند.
در چند سال گذشته به ویژه در سال های ۲۰۱۴
و  ۲۰۱۵فوالدسازان چینی به علت کاهش جهانی
قیمت فوالد ،ضررهای سنگینی را متحمل شدند
و بعضا حاشیه سود آنها در برخی موارد به  ۳۰دالر
و حتی  ۱۵دالر در تن نیز رسید که اصال توجیه
اقتصادی برای آنان نداشت .در شش ماهه دوم
سال  ۲۰۱۸روند برای فوالدسازان چینی به
گونهای شد که فوالدسازان چینی به حاشیه سود
حداقل تنی  ۱۰۰دالر رسیدند.
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کیوان جعفری طهرانی
کارشناس ارشد بازارهای بینالمللی فوالد
و مواد معدنی
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لذا فوالدسازان با افزایش قیمت سنگ آهن به
جهت کاهش حاشیه سودشان در کوتاه مدت و
به مرور موافقت نمیکردند .بنابراین مقاومتی که
در دو روز بعد از پایان عید شکوفهها درخصوص
قیمت سنگ آهن شاهد آن بودیم ناشی از قدرتی
است که فوالدسازان چینی دارند و بازار را به هر
جهتی که بخواهند سوق میدهنـد .فـوالدسازان
چینی پیشبینی کردهاند توافق میان آمریکا و
چین در هالهای از ابهام است و احتمال این توافق
ناچیز است .اما به اعتقاد نگارنده این توافق اتفاق
خواهد افتاد چراکه نشست ماه نوامبر در آرژانتین
و پیشرفتهایی که حاصل شد ،همگی گواه بر
انجام این مهم است و این توافق مهم بر قیمت
کامودیتیها تاثیرگذار خواهد بود .اما در خصوص
کاهش قیمتی که در گندله و سنگ آهن بعد از
عید شکوفهها اتفاق افتاده ،این اتفاق را باید موقتی
دانست چرا که با توجه به اینکه به فصل بهار چین
نزدیک میشویم و فعالیت ساخت و ساز رونق
میگیرد و مصرف سرانه فوالد افزایش می یابد،
بازار همچنان صعودی پیش بینی میشود.
فاکتور مهم دیگر در تقاضای سال  ۲۰۱۹فوالد دنیا
به نشست سران حزب کمونیست چین در دهه اول
ماه مارس برمیگردد .هر ساله تصمیمگیریهای

مهم و حیاتی در این نشست توسط دولت و ریاست
جمهوری چین صورت میگیرد .شواهد حاکی
از آن است که رئیس جمهور چین همان گونه
که  ۴سال قبل پروژه جاده ابریشم جدید را در
این نشست معرفی کرد ،هر ساله در این نشست
پروژ ههای توسعهای بیشتری نظیر شهرهای
اقماری ،پروژههای ریلی و راهآهن و فرودگاهی را
معرفی مینماید .شهرهای اقماری که به عنوان
پروژ ههای بزرگ شناخته میشوند ،در شعاع
 ۱۰۰کیلومتری شهرهای بزرگ چین از جمله
پکن تعریف شدهاند تا شاهد انتقال صنعت به این
شهرها باشیم .تمامی این پروژهها با هدف افزایش
مصرف سرانه فوالد تعریف میشوند .از سوی دیگر
عمر مفید ساز ههای فلزی در چین به گونهای
برنامهریزی شده که حداکثر  ۱۰سال باشد و پس
از آن باید شاهد تخریب و استفاده از آن به عنوان
آهن قراضه باشیم .تمامی این اقدامات مصرف
فوالد و تولید آهن قراضه را در چین باال میبرد.
رشد اقتصادی چین در سه ماهه چهارم سال
 ۲۰۱۸به جهت جنگ تجاری آمریکا و چین تنها
 ۶.۴درصد بود در حالی که  ۶.۶درصد تخمین زده
میشد .از این رو دولت چین در نظر دارد در سه
ماهه اول و دوم سال  ۲۰۱۹این عقبافتادگی را

از طریق افزایش رشد اقتصادی و توافق با آمریکا
جبران نماید .لذا این مسئله و نیز تعریف پروژههای
جدید عمرانی ،کمک خواهد کرد وضعیت بازار
جهانی فوالد در سه ماهه اول امسال همچنان
خوب باقی بماند .در سه ماهه دوم  ۲۰۱۹نیز
وضعیت بازار فوالد مناسب خواهد بود و قیمتها
هم با رشد مالیم پیشبینی میشود اما در مورد
سنگ آهن نمیتوان به صراحت صحبت کرد
چون وضعیت بازار نامشخص است و کنترل قدرت
در دست فوالدسازان است .از این رو فوالدسازان
چینی بیشتر از اهرم آهن قراضه برای کنترل قیمت
سنگ آهن استفاده خواهند کرد .همانگونه که
انجمن آهن و فوالد چین در سال  ۲ ۰۱۴و ۲۰۱۵
پیشبینی کرده بود ،به صورت ساالنه مصرف
سرانه قراضه در چین به عنوان ماده اولیه و خام و
جایگزینی برای سنگ آهن افزایش خواهد یافت
و رشد آن از سال  ۲۰۱۹سرعت بیشتری گرفته
و این رقم در  ۲۰۲۵به اوج خود خواهد رسید
و مصرف آن در مقایسه با سنگ آهن ۵۰ – ۵۰
میشود .درمورد روند بازار فوالد در سه ماهه سوم
و چهارم سال جاری میالدی نیز هنوز اظهار نظر
زود است و به تحوالت آینده بستگی دارد.
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قائم مقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران:

رویه مالی خودروساز و قطعه ساز
باید اصالح شود

تحریم صنعت خودرو ایران هر چند تهدیدهایی را متوجه این صنعت و صنایع وابسته به خودروسازی ایران کرد
اما فرصتهایی را نیز پیش روی این صنعت قرار داد ،به طوری که در ماههای اخیر با افزایش تعداد خودروهای
غیرتجاری و لزوم تامین قطعات «هایتک»  ،قطعهسازی ایران وارد فاز طراحی و تولید قطعاتی شد که تا پیش از
این تابویی برای قطعهسازان و خودروسازی کشورمان بود .پس از ورود قطعهسازان به جریان طراحی و تولید برخی
از قطعات خاص و «هایتک» اولین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در سال جاری برگزار شد و در این راستا با
برخی از قطعهسازان کوچک و متوسط قرارداد داخلیسازی به امضاء رسید و جریان همکاری قطعهسازان با صنایع
دفاعی کشور نیز همزمان آغاز شد فرایند داخلیسازی در حالی وارد فاز جدیدی میشود که به گفته مدیرکل دفتر
صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا پایان امسال قرار است پنج میز تعمیق ساخت
داخل در حوزه خودرو و قطعات برگزار شود که باعث خودکفایی در تولید برخی از قطعات خاص و کاهش ارزبری
قابل توجهی در این صنعت خواهد شد.اما در جریان آغاز این همکاریها و امضاء قراردادهای تولید و تامین نیاز
خودروسازان موضوعی که به نظر بسیار اهمیت دارد و کمتر مورد بررسی قرار گرفته تنظیم گردش مالی شرکتهای
خودروساز و قطعهساز و تامین منابع مالی الزم برای اجرای پروژه های خودکفایی و تعمیق ساخت داخل است
موضوعی که به گفته یکی از فعاالن صنعتی ،برای اینکه این روند همکاری جریانی دو سر برد برای هر دو طرف شود
باید رویه گردش مالی بین خودروساز و قطعه ساز اصالح شود.
در همین زمینه قائم مقام دبیر کل خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران در گفتگویی با اشاره به تاثیر شرایط کنونی
تولید بر افزایش همکاری خودروساز و قطعهساز عنوان کرد :در بحث تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان آن چیزی
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که باید اتفاق بیفتد تا پیش از این رویه مورد انتظاری نبوده است.
آرمان خالقی افزود :تا پیش از تحریمهای جدید ،خودروسازان بعضا به دنبال تامین قطعات از طریق واردات بودند چرا که این رویه در تامین برای شرکتها
سهلالوصولتر بود و خودروساز به دور از هر گونه حاشیهای قطعات مورد نیاز را تامین میکرد در حالی که امروز با توجه به محدودیتهای ارزی و مشکل خرید
قطعات ،ناگزیر به استفاده از قطعات داخلی شدند البته قطعهسازان همچنان باید برخی از مواد اولیه مورد نیاز را از طریق واردات تامین کند تا نیاز خودروساز را در
این شرایط پاسخ دهند.
به گفته وی باید هماهنگی دقیقی بین خودروساز و قطعهساز در مسیر همکاری و خودکفایی در تولید وجود داشته باشد و این از موضوعات بدیهی و روشنی است که
باید در جریان داخلیسازی قطعات خاص دیده شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران تصریح کرد :در جریان همکاری خودروساز و قطعهساز بحث تنظیم گردش مالی بین این دو بخش از موضوعات
بسیار مهمی است چرا که چرخه مالی برای تامین مواد اولیه ،قطعات و تولید خودرو جریان مستمری است که برای ادامه فعالیت هر دو حوزه ضرورت دارد.
خالقی افزود :بر همین اساس باید گردش منابع مالی در چرخه فعالیت خودروساز و قطعهساز به درستی و روانی وجود داشته باشد .وی گفت :اینکـه خـودروسـاز
پیش فروش کند اما با تاخیر به قطعه ساز مطالبات را پرداخت کند برای فعاالن حوزههای اقتصادی اصال قابل درک نیست.
به گفته وی قطعهسازان در هیچ شرایطی نباید به دلیل تاخیر خودروساز در پرداخت بدهی ،لنگ تامین منابع مالی باشند .بنابراین برای اینکه این روند همکاری
جریانی دو سر برد برای هر دو طرف باشد باید رویه مالی بین خودروساز و قطعه ساز اصالح شود .این مقام مسئول در خانه صنعت و معدن با اشاره به لزوم اجرای ساز
و کار اعتباری در همکاری خودروساز و قطعهساز برای حل گردش مالی تصریح کرد :با این روش قطعهساز از ساز و کار تهاتری یا انتقال اعتباری خودروساز برای
تامینکننده مواد اولیه بهرهمند میشود و بر اساس اعتباری که از خودروساز دریافت میکند به تامینکننده منتقل میکند.
خالقی در پایان افزود :هر چند موضوعی که در این جریان بسیار اهمیت دارد اینکه قطعه ساز باید مشخصا بداند که خودروساز چنانچه با آنها وارد قرارداد میشود
میتواند در زمانهای مشخص تعهداتشان را در بخش تامین مالی به موقع انجام دهد و در این فرایند نوع قطعات ،تیراژ و مدت زمان را اعالم کند تا قطعهسازان بر
اساس روند همکاری که با خودروسازان خواهند داشت برنامهریزی بلند مدتی را داشته باشند.

19
گزارش. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

دومینوی توقف تولید محصوالت مونتاژی

هفت خودرو در پایان راه
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خودروسازی ایرانسال گذشته و سه ماه پس از خروج آمریکا از توافق
هستهای و برجام ،تحریم و در ادامه دومینوی خروج شرکتهای خارجی
از کشور و توقف تولید محصوالت آنها آغاز شد .تحریمها سبب شد که
خودروسازان خارجی از بیم جریمهشدن توسط آمریکاییها کشور را ترک
و ارسال قطعات به ایران را متوقف کنند .اگر چه تولید برخی خودروها پس
از تحریم نیز ب ه دلیل ذخیر ه سازی قطعات (در فاصله زمانی سه ماهه خروج
آمریکا از برجام و آغاز رسمی تحریم) تا ماهها ادامه داشت ،اما درنهایت با
اتمام ذخایر مورد نظر هفت خودرو در ایران تولیدشان به صفر و نزدیک به
صفر رسیده است؛ خودروهایی که حاال با بدعهدی کمپانی اصلی و تحریم
یکی یکی از بازار ایران خارج میشوند.
در میان این هفت خودرو برلیانس در نوع خود یک سورپرایز است .هیچکس
فکر نمیکرد خودروی مونتاژی چینی به این سادگی بازار ایران را ترک کند
و شریک بزرگ تجارت ایران ،دنبالهروی آمریکا شود .با وجود این برلیانس
رفت و فعاالن صنعت خودرو در اینباره میگویند که احتمال دارد سایر
خودروهای مونتاژی چینی هم بهزودی غزل خداحافظی را سر بدهند .آنها
اعتقاد دارند که چینیها نه به خاطر همسویی با سیاستهای آمریکایی که به
دلیل منافع شخصی ،خودروهای مونتاژی خود را از بازار ایران خارج کردهاند؛
چرا که واردات خودروی آماده به ایران برای آنها سود بیشتری به دنبال دارد
تا اینکه خودروهایشان را در بازار مونتاژ کنند .حاال چشمبادامیها نهتنها
خودروی مونتاژیشان را از بازار ایران خارج کردهاند که فعاالن صنعت خودرو
میگویند که ظاهرا واردات قطعه از چین هم به مشکل بر خورده است.
محمدرضا نجفیمنش ،دبیر انجمن قطعهسازان اما در واکنش به این ماجرا
که چین در فروش قطعات خودرو به ایران کارشکنی میکند ،طفره میرود
و میگوید حتی با این اتفاق قطعهسازان داخلی میتوانند قطعات مورد نیاز
خودروهای پرتیراژ را تأمین کنند.
چه خودروهایی از بازار ایران رفتند؟
همین چند وقت پیش بود که سایپاییها از توقف تولید سراتو به دلیل قطع
ارسال قطعات از شرکت مادر (کیاموتورز کره جنوبی) خبر دادند ،ویتارا

که در سایت خراسان ایرانخودرو و تحت لیسانس سوزوکی موتورز ژاپن
مونتاژ میشد ،در تیرماه امسال با ایرانخودروییها وداع کرد .در سایپا نیز
سیتروئن  C3مدتی کوتاه میهمان سایت کاشان این شرکت بود و تنها
2هزار دستگاه از آن مونتاژ شد .این خودرو جزء محصوالت پسابرجامی
بود که مونتاژ آن در قرارداد همکاری مشترک سایپا و سیتروئن پیشبینی
شد .سایپاییها 2هزار دستگاه از این خودرو را پیشفروش و ظاهرا به همین
میزان نیز مونتاژ کردند .درنهایت با اتمام ذخایر قطعات ،مونتاژ سیتروئن
 C3هم متوقف شد.
در نهایت اما برلیانس هم یکی دیگر از قربانیان تحریم لقب گرفت و تولید آن
در پارسخودرو متوقف شد تا مشخص شود تحریمهای جدید پای چینیها
را نیز برای ماندن در ایران سست کرده است .پار سخودروییها گمان
نمیکردند برلیانس بر موج تحریمها سوار شود ،اما این خودروساز چینی
درنهایت زیر بار ماندن در ایران نرفت و به همکاری با سومین خودروساز
بزرگ کشور پایان داد.
عالو هبر این خودروها ،چند محصول دیگر نیز در صف توقف تولید قرار
گرفتهاند ،ازجمله خانواده رنو .رنوی فرانسه رسما از ترک ایران و توقف
ارسال قطعات به ایرانخودرو و پارسخودرو خبر داده و بنابراین تا چندی
دیگر ،تولید تندر ،90ساندرو و پارستندر نیز متوقف خواهد شد؛ هر چند
اخبار ضد و نقیضی درباره تداوم تولید محصوالت رنو شنیده میشود ،با این
حال بعید ب ه نظر میرسد بدون حضور و مجوز رنو ،تولید تندر  90و ساندرو و
پارستندر ادامه یابد .به جز رنو اما تردید برای ادامه تولید برخی محصوالت
چینی مانند دانگ فنگ،هایما ،آریو و چانگان نیز با توجه به سختی تحریمها
وجود دارد .هر چند که فعال خبری مبنیبر توقف تولید خودروهای مورد
نظر منتشر نشده است ،با این حال بعید نیست دومینوی توقف تولید
محصوالت مونتاژی به آنها نیز برسد.
چین هم خودروسازی ایران را تحریم کرد
طبق آمار اعالمی از سوی وزارت صنعت ،پارسخودرو ب ه عنوان زیرمجموعه
سایپا ،ظاهرا نتوانسته تولید برلیانس و چانگان را ادامه دهد؛ خودروهایی
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که صددرصد چینی هستند و فقط مونتاژ آنها در داخل کشور انجام میشود قطعات خودروها در داخل کشور تولید میشود و اگر نقدینگی مورد نیاز
و تمام قطعههای آن وارداتی است.
قطعهسازان تأمین شود به راحتی میتوانیم به خودکفایی کامل در این
به گفته یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی،
بخش برسیم ».عضو انجمن قطعهسازان با اشاره
نقلوانتقال پول برای واردات غذا و دارو از چین در
ســود بیشــتر فروش از طریق به تولید پژو  301میگوید« :از فروردینسال آینده
حال حاضر توسط کلون بانک چین انجام میشود اما
واردات در مقایســه بــا تولیــد خط تولید پژو  301را هاندازی میشود و قطعات
تنها رشته صنعتی که این بانک آن را تحریم کرده و
داخل دلیل دیگر انگیزه نداشتن مصرفی این خودروی فرانسوی قرار است که توسط
حاضر به انجام مبادالت پولی با آن نیست ،صنعت
خودروسازان داخلی تأمین شود ».او ادامه میدهد:
چینیهــا نســبت بــه داخلیســازی
خودروسازی است و قطعا هدف از این اقدام چیزی
«برخالف آ نچه بسیاری از مردم تصور میکنند
قطعات در ایران است
جز کسب درآمد بیشتر و فروش بیشتر نمیتواند
قطعهسازان هیچ محدودیتی در تولید قطعه ندارند و
باشد .آنگونه که جادهمخصوصنشینها میگویند:
در حال فراهمآوردن زیرساختهای الزم برای تولید
«چینیها به دنبال فروش بیشتر محصوالت کامل خود هستند به همین قطعات خودرویی همچون ال  90هستند و کافی است تا  15هزارمیلیارد از
دلیل در تولید خودروهای تولید مشترک بدعهدی کردند».
 22هزارمیلیارد تومان طلبمان را پرداخت کنند».
مرکز پژوهشهای مجلس که به نوعی این ادعا را قبول دارد بهتازگی در قطعات خودرو در صدر واردات ایران
گزارشی رفتار وزارت صنعت را دلیل اصلی کارشکنی چشمبادامیها میداند .با این حال آمار واردات قطعات خودرو با گفتههای دبیر انجمن قطعهسازان
به گفته یکی از کارشناسان این مرکز ،سود بیشتر فروش از طریق واردات منافات دارد .آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد که قطعات منفصله
در مقایسه با تولید داخل دلیل دیگر انگیزه نداشتن چینیها نسبت به خودرو یکی از صدرنشینهای کاالهای وارداتی بوده و میزان واردات آن
داخلیسازی قطعات در ایران است .به عبارت بهتر ،چینیها که در پایینآوردن در سـال گـذشتـه چیـزی حـدود  1,4میلیـارد دالر بـوده که به لحـاظ
هزینههای تولید تبحر دارند ،ظاهرا قطعات مورد نیاز خود را در خودروسازی ارزشی  3درصد از کل واردات انجامشده را به خود اختصاص داده است.
ایران با قیمت کمتری در کشور خود تولید و به ایران صادر میکنند.
قطعههایی که بیشتر آنها مبدأشان چین گزارش شده است .اما سوال
خودروسازی ایران منهای چین
اینجاست اگر  2 2هزارمیلیارد تومان بدهی قطعهسازان پرداخت نشود
بدرفتاری چینیها در فروش قطعات خودرو به ایران در حالی رخ میدهد و بدعهدی چینیها در رابطه با تأمین قطعهها ادامه پیدا کند ،صنعت
که فعاالن صنعت خودرو میگویند در حال حاضر قطعات سادهای همچون خودروسازی ایران به کدام سو خواهد رفت .خودروسازان میگویند که
سیپییو ،ایربگ و ماژول پشت آمپر هم از کشور چین وارد میشود.
قطعهسازان ایرانی قادر به تولید تمامی قطعههای مصرفی در صنعت
با وجود این محمدرضا نجفیمنش ،دبیر انجمن قطعهسازان حاضر نیست خودروسازی ایران نیستند و با بدهیهای سنگین و مشکالتی که
زیر بار این ادعا برود و با اشاره به اینکه داخلیسازی برخی از قطعات قطعهسازان دارند ،معلوم نیست که آینده صنعت خودروی ایران به کدام
مصرفی برخی از خودروهای داخلی همچون پراید و سمند به  85درصد سمت و سو برود.
منبع :ایسنا
رسیده است ،میگوید« :در حال حاضر به صورت میانگین 6 5درصد

حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت
گامی در جهت حفظ محیطزیست
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هوشمندسازی استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات برای تسهیل فعالیتهایی است که پیش از این ،بهصورت سنتی و معمول انجام میشدند .با اجرای طرح
هوشمندسازی ،میتوان کشور را ارزان اداره کرد تا کارهای مردم با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود .از مزایای هوشمن دسازی میتوان به صرفهجویی در
هزینهها ،کاهش رفتوآمد ،و حتی حفظ محیط زیست اشاره کرد.
طبق صحبتهای مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،که با حذف قبوض کاغذی میتوانیم معادل  1440میلیارد تومان در هزینهها
صرفهجویی کنیم ،حذف قبوض کاغذی گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست میباشد و بیشترین فرهنگسازی در جهت استفاده از خدمات الکترونیک و
توسعه زیر ساختهای دیجیتالی برای سهولت و دسترسی بیشتر مردم میباشد؛ پس حذف قبوض کاغذی در راستای سیاستهای دولت الکترونیک قرار گرفت
و قرار است صورتحساب مصرفی مشترکین به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار گیرد.
بر همین اساس طی مصاحب ه اختصاصی خبرنگار «اصفهان صنعت» با کمال عسگری معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان ،وی از حذف قبوض
کاغذی تلفن ثابت در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ منابع طبیعی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد .در ادامه ماحصل این مصاحبه را میخوانیم.
از چه زمانی شرکت مخابرات ایران اقدام به حذف قبوض کاغذی کرده است؟
طبق دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،اصفهان به عنوان یکی از استانهای پیشرو ،از هشت سال پیش فرآیند حذف قبض را در تمام شهرستانهای خود
اجرایی نموده و هم اکنون با توسعه زیر ساختهای ارتباطی امکان حذف قبض تلفن ثابت برای شهر اصفهان نیز فراهم گردیده و مشترکین عزیز میتوانند در حال
حاضر با کمترین مشکل از طریق درگاههای غیر حضوری اقدام به پرداخت قبوض خود کنند.
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چه تعداد مشترک تلفن ثابت در استان اصفهان وجود دارد و آیا در قبال خدمات ارائه شده هزینهای از مشترکین دریافت میشود؟
 ۲میلیون و  ۴۰۰هزار مشترک تلفن ثابت در استان اصفهان وجود دارد که تمام خدمات پرداخت قبض به این مشترکان رایگان است ،در حالی که قبض کاغذی
نیز میتوانست به سبب تبلیغات و آگهی برای ما درآمد داشته باشد .بسیاری از شرکتها حاضر بودند که تبلیغات خود را به ما بسپارند و ما قادر بودیم که آگهی
بازرگانی را تا این حد به خانههای مردم نزدیک کنیم ،اما خود چندان موافق این امر نبودیم.
در خصوص درگاههای پرداخت غیر حضوری شرکت مخابرات توضیح دهید؟
با حذف قبوض کاغذی از ابتدای مهرماه سالجاری ،مشترکان با تماس با سامانه تلفنی  ،2000استفاده از کد دستوری ( *2020#از طریق تلفن همراه) و مراجعه
به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس  www.tci.irمیتوانند نسبت به آگاهی از کارکرد قبوض و پرداخت آن اقدام نمایند .همچنین جهت ارائه خدمات
برای مشترکانی که هنوز با این درگاهها آشنا نیستند همشهریان عزیز میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی در شهرستان اصفهان از خدمات
بهرمند شوند.
ارگانها و سازمانها در این مورد چگونه میتوانند اقدام کنند؟
ارگانهایی که چندین قبض دارند میتوانند درخواست تجمیع قبوض را بدهند ،این طرح از سالها قبل انجامشده و ادامه دارد ،بنابراین ارگانها و شرکتهایی
که چندین قبض دارند میتوانند با مراجعه به مخابرات درخواست تجمیع قبوض را بدهند.
تکلیف مشترکانی که در منازل استیجاری هستند و یا منزلی را فروخت ه اند چیست؟
مشترکانی که مالک شماره تلفن مورد نظر برای دریافت صورت حساب نیستند ،اگر استفادهکننده از سرویس تلفن ثابت فردی به جز مالک باشد از طریق تلفن
 ۳۶۰۶۰میتوانند توسط همان شماره موردنظر ،تماس گرفته و شماره تلفن همراه را وارد سامانه کنند تا پیامک صورت حساب به دست مشترکی که مالک تلفن
ثابت نیست و به عنوان مثال مستأجر است برسد همچنین اگر منزلی فروخته شود و مالک تلفن ثابت را تغییر نام نداده است این امکان فراهم شده است که فرد
با سند تـک بـرگ رسمی مراجعـه کـرده و تغیر نام تلفن را انجام دهد.
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در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان صورت میگیرد؛

حرکت اصفهان در مسیر هوشمند سازی

گزارش. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

پدیده شهرهای هوشمند از آن دسته پدیدههایی
است که به دنبال گسترش شهرنشینی از یک سو
و توسعه فناوری و عرصههای نوین اطالعاتی از
سوی دیگر در کالن شهرهای کشور شکل گرفت
تا بتواند پاسخگوی نیازهای شهروندان در دنیای
امروزی باشد.
آمـار بـانـک جهانی نشـان میدهـد کـه طــی
 ۵۰سال گذشته ،متوسط آمار رشد درصد جمعیت
شهرنشین ایران تقریبا  2برابر میانگین جهانی
بوده است ،در واقع رشد باالی شهرنشینی در
کشورمان لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی
شهرهای کشور بهویژه کالنشهرهایی مثل تهران،
اصفهان و مشهد را بیش از پیش محسوس کرده
است .بسیاری از کارشناسان بر این باورند که
برای داشتن زندگی در شهر سالمتر و پویاتر
استفاده از دانش ارتباطات و فناوری اطالعات
امری گریزناپذیر است.
از این رو جامعه جهانی به سمت شهرهای
هوشمند حرکت میکند .شهر هوشمند مکانی
ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی
است که در آن به مسائلی مانند ترافیک ،مصرف
انرژی ،آلودگی ،تخریب سرزمین ،بهروزرسانی و
بهینهسازی زیرساختهای شهری ،بهبود کیفیت
زندگی و مواردی دیگر از طریق یک رویکرد نوآورانه
و نظاممند ،بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با
هدف بهینهسازی فرآیندهای مدیریت شهری
پرداخته میشود .در شهر هوشمند سرمایهگذاری

بر سرمایههای انسانی و اجتماعی و زیرساختهای
ارتباطی از جمله حمل و نقل و همچنین
زیرساختهای مدرن مانند  ICTکه باعث رشد
پایدار اقتصادی و کیفیت باالی زندگی میشود ،با
مدیریت صحیح منابع طبیعی و از طریق مدیریت
مشارکتی مردم در آن انجام میشود.
به عبارتی ،با ترکیب و تعامل بسیاری از
مجموعههای شهری مانند سازمانها ،شرکتها،
دانشگاهها ،شهروندان و همچنین مجموعهها و
زیرسیستمهای مستقل هوشمند در هر شهر،
سیستم پیچیده بزرگی تشکیل میشود که به آن
شهر هوشمند میگویند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان نیز
از ضرورت توجه به هوشمندسازی شهر جهت
افزایش و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خبر
میدهد؛ موضوعی که در جهان امروز از آن به
عنوان یکی از مؤلفههای شناسایی شهرهای
توسعهیافته یا دشده و شهرداری اصفهان طی
سالیان اخیر گامهای قابل توجهی برای قرار گیری
در این مسیر برداشته است.
وی در همین راستا میگوید :در دنیای امروز
یکی از مهمترین مؤلفـههـای توسعـه شهـری،
هـوشمنـد بودن خدمات شهری است.حوزه
خدمات شهری در امر خدما ترسانی ارتباط
زیادی با شهروندان دارد و همواره تالش میکند
با خدماترسانی مطلوب رضایت آنها را فراهم کند
در همین راستا هوشمندسازی در امور خدمات

شهری نقش اساسی در خدماترسانی مطلوبتر
به شهروندان ایفا میکند.حسین امیری با بیان
اینکه تحقیقات نشان میدهد هوشمندسازی
خدمات شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان
تاثیر مستقیم دارد ،ادامه میدهد :با توجه به رشد
روزافـزون شـهرنشـینی و مشـکالت و پیامدهای
ناشـی از آن ،توجه به مؤلفههای کیفیت زندگی
شهروندان بسیار اهمیت دارد و هوشمندسازی
شهر با هدف افزایش و ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان از طریق اسـتفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات انجام میشود.
رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات
شورای شهر نیز از توجه ویژه اعضای شورای شهر به
فراهمکردن زمینههای الزم برای هوشمندسازی
شهر خبر میدهد و در گفت وگو با اصفهانصنعت
میگوید :در سال  ۹۷بودجه این سازمان ۲۷
میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه سال ۹۸
به  ۴۸میلیارد تومان افزایش یافت؛ این سازمان
توانمندی ،استعداد و پتانسیل مناسبی دارد و
امکان افزایش درآمد از طریق آن را نیز داریم .در
این سازمان در بخش آی سی تی ۱۳.۵ ،میلیارد
تومان ،در بخش ارتقای داده  ۱۵.۵میلیارد تومان،
در بخش توسعه شبکه فیبر نوری چهار میلیارد و
 ۷۰۰میلیون تومان و در موضوع پشتیبانی فناوری
اطالعات و ارتباطات هم  ۹.۵میلیارد تومان بودجه
تخصیص داده شده که در مجموع  ۴۸میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان بودجه سازمان فاوا میشود.

آغاز به کار نخستین
خط راهآهن خورشیدی جهان
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قرار است برای نخستین بار در جهان ،یک مزرعه خورشیدی با بیش از  100پنل در همپشایر انگلیس برق مورد
نیاز خط راهآهن این منطقه را فراهم کند .این خط راهآهن حدود  30کیلووات برق از مزرعه خورشیدی نزدیک
خود دریافت میکند .این انرژی تجدیدپذیر برای تامین برق مورد نیاز ارسال سیگنال و روشن شدن چراغها
در خط راهآهن استفاده میشود.
چند ایستگاه قطار در انگلیس از هم اکنون با کمک نیروی خورشیدی فعالیت میکنند.
شرکت  Network Railکه بخش اعظم زیربنای خط راهآهن در انگلیس را کنترل میکند ،میلیاردها پوند
صرف کرده تا خطوط راهآهن را الکتریکی کند و تصمیم دارد در صورت موفقیتآمیز بودن این پروژه اولیه از
انرژی خورشیدی استفاده کند.
این در حالی است که دولت انگلیس تصمیم دارد استفاده از بنزین را در شبکه راهآهن این کشور تا 2040
میالدی حذف کند .تیم محققان ارائه کننده این پروژه اعالم کردهاند انرژی تجدیدپذیر میتواند  20درصد شبکه راهآهن  Liverpool Merseyrailو  15درصد
خطوط راهآهن در کنت ،ساکس و وسکس و همچنین قطارهای خورشیدی در ادینبورگ،گالسگو ،ناتینگهام ،لندن و منچستر را تامین کند.
انرژی خورشیدی عالوه برآنکه آلودگی کمتری ایجاد میکند ،با هزینه کمتری نیز تولید می شود .البته انگلیس نخستین کشوری نیست که سرویس قطارهای
خورشیدی را ارائه خواهد کرد .اکنون سقف بیش از  250قطار در هند با پنلهای خورشیدی پوشیده شده است.
کارشناسان امیدوارند این نخستین گام برای ایجاد زیربنای الزم برای قطارهایی باشد که به طور مستقیم با انرژی خورشیدی تردد میکنند .محققان ارائهکننده
این طرح معتقدند این نخستین نمونه استفاده از انرژی خورشید برای تامین برق خط راهآهن در هر نقطه از جهان است.
برای نخســتین بار در جهان یک
مزرعه خورشیدی ،انرژی مورد
نیاز خط راهآهــن منطقهای در
انگلیس را تامین میکند که با 100
پنــل خورشــیدی ،انــرژی تجدیدپذیر
فراهم میکند

سال اول /شماره دوم /شهریور ماه 1398

26
گو. . . . . . . . . . . . . .
و....
گفت. . .
.................

گفتگو با رئیس اتاق تعاون ایران به بهانه هفته تعاون؛

تعاونیها بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی
تعاونیها اهداف اقتصادی و اجتماعی دارند و بهترین گزینه برای
کمک به بخش دولتی و کاهش نگرانیهــای دولت از واگذاریها
هستند ،اما فضا برای رشد شرکتهای تعاونیها و بخش خصوصی
تاکنون مهیا نبوده است.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران طی گفتگویی ،با بیان این مطلب ،ابراز
داشت :با توجه به ظرفیتهای بخش تعاون و جایگاه اجتماعی این حوزه در
زمینه فقر زدایی و نزدیکی به جامعه هدف ،هدف گذاری برای بخش تعاون
در طرح اصل  ۴۴انجام شد اما با گذشت بیش از  ۱۰سال شاهد بزرگتر شدن
بخش دولتی و عدم تغییر سهم بخش تعاون هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران و میزان
واگذاریهای اصل  ۴۴به بخش تعاون ،بیان داشت :هنگام ابالغ اصل  ۴۴و
لزوم خصوصی سازی شرکتهای دولتی ،اکثر فعالیتهای اقتصادی ایران در
قالب شرکتهای دولتی اداره میشد ،اما بر اساس تجارب اقتصادی داخلی،
منطقهای و بینالمللی تصمیم بر این شد که با واگذاری شرکتهای دولتی،
سهم بخش غیردولتی و تعاونی افزایش یابد.
وی گفت :با توجه به اینکه اقتصاد ایران شامل سه بخش خصوصی ،تعاونی و
دولتی است اگر فضا رقابتی و عرصه فعالیت برای همه بخشها باز باشد بیشک

از ظرفیت و توان هریک از این بخشها استفاده میشود ،اما در حال حاضر
ت در اختیار بخش دولتی است و فضا برای فعالیت بخش خصوصی
تمام ظرفی 
و تعاونی مهیا نیست .عبداللهی با تاکید بر اینکه در مجموع اصل  ۴۴تاکنون
به خوبی اجرایی نشده است ،افزود :در گزارش مجلس شورای اسالمی نیز ذکر
شد که بودجه بخش دولتی در حال افزایش است در حالی که قرار بر این بود
که سهم بخشهای دولتی کوچک واگذار شود ،اما تاکنون واگذاریهای اصل
 ۴۴طبق قانون پیش نرفته است .به گفته رئیس اتاق تعاون ایران ،در زمینه
مدیریت نیز بخش خصوصی و تعاونی ،مدیریتی بهرهور و تخصصیتری دارند؛
بنابراین اگر شرکتهای دولتی به این دو بخش واگذار شده بود ،امروز شاهد
عملکرد بهتر بودیم.
وی ادامه داد :همچنین در بحث حمایت تسهیالتی از بخش تعاون نیز مباحثی
مطرح شد تا بانکهای دولتی به شرکتهای تعاونی و خصوصی تسهیالت
پرداخت کنند تا این دو بخش نیز بتوانند به فعالیتهای اقتصادی ورود کنند.
اما این موضوع هم تاکنون عملیاتی نشده است.
عبداللهی با تاکید بر اهمیت فعالیت تعاونیها ،گفت :از آنجایی که تعاونیها
اهداف اقتصادی و اجتماعی دارند بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی و
کاهش نگرانیهای دولت از واگذاریها هستند ،اما فضا برای رشد شرکتهای
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تعاونیها و بخش خصوصی تاکنون مهیا نبوده است.
وی در پاسخ به اینکه دلیل مقاومت بخش دولتی برای واگذاریهای اصل ۴۴
چیست؟ توضیح داد :یکی از دالیل مهم در این زمینه عدم پاسخگویی بخش
دولتی نسبت به عملکرد شرکتها و مدیران است زیرا در بخش خصوصی و
تعاونی اگر یک یا دو سال زیان ده باشد ،به طور حتم تعطیل خواهد شد اما به
عنوان نمونه شاهد زیان دهی بیش از یک دهه شرکتهای دولتی هستیم که
هیچکس پاسخگوی این مشکالت نیست .رییس اتاق تعاون با تاکید بر اینکه
امروز حدود  ۷۵درصد بودجه کشور ،بودجه شرکتهای دولتی است ،اظهار
داشت :اگر وضعیت این شرکتها در نظام اقتصادی کشور مشخص شود به
طور حتم مقاومتی نیز برای واگذاریها صورت نخواهد گرفت.
تعاونیها در راه بازار سرمایه
بهمن عبداللهی درباره ورود بخش تعاون به بازار سرمایه پیشبینیهای قانون
در اینباره اظهار داشت :یکی از مواردی که طی این سالها مطرح شد اما اقدام
مشخصی برای آن صورت نگرفت ،ورود بخش تعاون به بازار سرمایه بود .در
حال حاضر  ۹۰درصد تامین مالی کشور از طریق بانکهاست و  ۱۰درصد نیز
از طریق دولت و شهرداریها است و بازار سرمایه سهم بسیار ناچیزی دارد که
نشان میدهد این بازار نیاز به کار بیشتر و شیوه های بهتر و اثربخشتری دارد.
وی افزود :بازار سرمایه نه تنها برای بخش تعاون ،بلکه برای سایر بخشهای
اقتصادی کشور هم منافعی نداشته و یکی از بندهایی که در زمان اصالح
قانون تعاون مطرح شد این بود که دولت مکلف شد دستورالعملی برای ورود
شرکتهای تعاونی به بورس تهیه کند که در حال نهایی شدن است.
رییس اتاق تعاون ایران ،ادامه داد :یکی از مهمترین دالیلی که بازار سرمایه
ظرفیت پذیرش بخشهای مختلف را ندارد ،به دلیل نبود زیرساخت و
بسترهای الزم است.
عبداللهی درباره اقدامات حوزه تعاون در بخش بانکی همچنین تالش برای
ایجاد بانکهای تعاونی ،اظهار داشت :طی سالهای اخیر تعاونیهای اعتباری
که تعاونی آزاد نام گرفت ه بودند ،در کشور عملکرد خوبی نداشته و موجب ایجاد
ذهنیتی منفی در اذهان عمومی شده بودند .در حالی که تعاونیها وظیفه ارائه
خدمت به اعضا را دارند نه عموم مردم.

وی با اشاره به برنامههایی برای ایجاد بانک های تعاونی ،گفت :از آنجا که در
ایران به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم یکی از مواردی که میتواند ما را به این
سمت ببرد بانکداری تعاونی است زیرا در تعاونی ارائه خدمت با کمترین قیمت
صورت می گیرد .اما ذهنیتی که در مورد تعاونیها در حال حاضر وجود دارد،
عاملی برای تعویق در شکلگیری این بانک شده ولی همچنان پیگیر هستیم.
لزوم استفاده از ظرفیت تعاونیها در توزیع کاالهای اساسی
عبداللهی گفت :تعاونی یعنی ارائه خدمت با کمترین قیمت ،اما از آنجایی که
در بخش تعاون چارچوبی برای فعالیت وجود دارد و متفاوت از بخش خصوصی
و دولتی است که در این زمینه میتوان به شفافسازی و اطالع رسانی به اعضا
اشاره کرد ،تا زمانی که در چارچوب مشخص شده فعالیت شود مشکلی وجود
ندارد اما برخی تعاونیهای مسکن در گذشته مشکالتی داشته و از چارچوب
عدول کرده بودند که امکان ادامه فعالیت آنها وجود نداشت.
رییس اتاق تعاون ایران درباره تعاونیهای بخش مسکن هم ،گفت :تعاونیهای
بخش مسکن در مقاطعی خدمات خوبی به جامعه ارائه دادند که برخی با
شکست مواجه شده و تبعات اجتماعی نیز به همراه داشت .برای رفع این
مشکالت اقداماتی انجام شده است.
بهمن عبداللهی ،درباره برنامه استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای تامین
ملزومات و کاالهای مورد نظر مردم در جهت کنترل قیمتها در بازار به ویژه
پس از بروز نوسانات قیمتی در کاالهای پُرمصرف مردم ،اظهار داشت :در حال
حاضر نظام توزیع کاال در کشور با مشکالتی همراه است و امسال در بودجه ۱۴
میلیارد دالر به کاالهای اساسی اختصاص داده شده که نتوانستیم به خوبی
استفاده کنیم و مهمترین مشکل ما امروز نحوه توزیع کاال است.
وی افزود :از آنجایی که بخش تعاون از ظرفیت مناسبی برخوردار است به طور
حتم میتواند با توجه به دسترسی که به جامعه هدف دارد کمک خوبی در این
زمینه ارائه کند.
رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص نقش بینالمللی بخش تعاون اذعان داشت:
مقدمات حضور در اجالس جهانی تعاون در کشور روآندا در حال آماده سازی
است .و اتاق تعاون توانسته است ،میزبانی اجالس جهانی  ICAدر سال 2022
را به دست آورد که رویداد ملی و مهمی محسوب میشود.

مشاغل خانگی با درآمد میلیونی

برای شاغل شدن
الزم نیست حتما
تخصص داشته باشید
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این روزها مشاغل خانگی که طرفداران زیادی هم دارد در حال گسترش است و
روز به روز به فعاالن این عرصه افزوده میشود .بسیاری از کارآفرینان موفق مرد
و زنی که وارد بازار کار شده و به درآمدزایی رسیدهاند ،از مشاغل خانگی شروع
کرده و ایدههای خالقانه خود را به کار گرفتهاند.
پس برای شاغل شدن الزم نیست حتما تخصص داشته باشید .میتوانید از
قابلیتها و هنرهایتان در خانه استفاده کنید و با اندکی خالقیت و نوآوری برای
خودتان پول درآورید.
ب وکارهای خانگی یکی از بهترین و مطمئنترین
به اعتقاد صاحبنظران ،کس 
راهها برای درآمدزایی به شمار میرود و گسترش آن به توسعه اقتصاد ،کاهش
فقر و بیکاری منجر میشود .در کسب و کارهای خانگی مشارکت تمام اعضای
خانواده الزم نیست و فعالیت اقتصادی یک یا چند نفر از اعضای خانواده میتواند
به این کسب و کارها رونق ببخشد.
از نگاه سازمان بینالمللی کار ( )ILOموقعیت مکانی و وجود کسب و کار در
خانه مالک تلقی کردن آن به عنوان مشاغل خانگی است و کنوانسیون ۱۸۹
سازمان بینالمللی کار ،کار شایسته و ضرورت پرداختن به وضعیت کارگران
خانگی اعم از پرستار بیمار در منازل ،راننده و آشپز را به رسمیت شناخته است.
اشتغال خانگی چه مزایایی دارد؟
امروز کار خانگی به یک منبع مهم اشتغال و درآمد به ویژه برای زنان تبدیل
شده است .کار در خانه نه تنها کیفیت زندگی را بهبود میبخشد بلکه موجب
میشود افراد بیشتری مشغول کار شده و سطح درآمد خود را افزایش دهند و
از این جهت به اقتصاد خانوار نیز کمک میشود .افراد به جای صرف هزینههای
کالن برای اجاره مغازه یا خروج از منزل و گرفتار شدن در ترافیک و شلوغیهای

خیابان و یا داشتن استرس رسیدن به محل کار ،به آسانی کسب و کار خود را در
خانه توسعه میدهند و عالوه بر صرفهجویی در وقت ،با خیالی آسوده به فعالیت
اقتصادی در خانه میپردازند و در رسیدگی به امور خانواده و تربیت فرزندان
نیز موثرتر عمل میکنند.
مشاغل خانگی پر سود با درآمد میلیونی!
پرورش بلدرچین ،پرورش قارچ ،تولید گیاهان زینتی و آپارتمانی ،تهیه و
پختوپز غذا ،خشک کردن میوه ،شیرینیپزی ،بافت فرش وتابلوفرش،
عروسکسازی ،چهل تکهدوزی ،ساخت زیورآالت و بدلیجات ،تولید جعبههای
کادویی ،جواهرسازی ،راهاندازی مزون لباس خانگی ،خیاطی ،نویسندگی رمان،
مشاوره کسب و کار ،طراحی گرافیک ،بازاریابی شبکهای ،ساخت و تولید گیم
و انیمیشن و پرستاری در منزل از جمله کارهایی است که میتوان در خانه به
آنها اشتغال ورزید و به درآمد سرشار و حتی میلیونی رسید.
در همین راستا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گامهای موثری
در زمینه توسعه مشاغل خانگی برداشته و الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را
از طریق دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به اجرا درآورده
است.
این الگو به افراد کمک میکند در ابتدای کار به بنگاههای باالدستی و افراد
پشتیبان حقیقی و حقوقی که توان انجام کار را دارند ،متصل شده ،کار را آغاز
کرده ،درآمدزایی داشته و به اشتغال و درآمد پایدار دست یابند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید مشاغل خانگی نه تنها در کشور ما بلکه
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه قرار دارد و رستههای مختلفی
اعم از نویسندگی ،مشاوره حقوقی ،مربی سالمت ،مدیریت بازار ،تحلیلگری،

منبع :گسترش نیوز
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بازاریابی و ویراستاری را شامل میشود.
به اعتقاد وی ،اشتغال خانگی برای جوانانی که در حال گذراندن خدمت سربازی
هستند فرصت مغتنمی است تا از این طریق مهارتآموزی داشته و پس از اتمام
سربازی بتوانند کسب و کارهایی در این حوزه راهاندازی کنند.
آمارها در خصوص مشاغل خانگی چه میگویند؟
بر اساس آمارها  ۹۲هزار شغل در بخش مشاغل خانگی طی سال گذشته در
کشور ایجاد شده و بیش از  ۲۷۰هزار متقاضی اشتغال خانگی نیز موفق به اخذ
مجوز مشاغل خانگی در رشتههای گوناگون شدهاند.
متقاضیان مشاغل خانگی میتوانند برای ثبت طر حهای خود به سایت
 mashaghelkhanegi.irمراجعه و متناسب با نوع فعالیت و شغل موردنظر
خود یکی از فرمهای ثبتنام (مستقل -تحت پوشش -پشتیبان) را تکمیل
کنند .فرمهای تکمیلی توسط دستگاه اجرایی مربوطه بررسیشده و در صورت
تائید طرح در دستگاه اجرایی ،مجوز مربوطه صادر خواهد شد.
دولت علیرغم محدودیتهای مالی برای توسعه مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال
پایدار و حمایت از کارجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار ،وام و تسهیالت بانکی
پیشبینی کرده است .در حال حاضر برخی بانکها پرداخت وام و تسهیالت
خود اشتغالی و مشاغل خانگی را در دستور کار قرار دادهاند که بانک مسکن از
جمله این بانکها است.

افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی
صندوق کارآفرینی امید نیز در راستای حمایت از مشاغل خانگی۱۵۰۰ ،
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده و تاکنون  ۲۵هزار طرح مشاغل خانگی
را مـورد حمـایت قـرار داده است .پیـش از ایـن سقف تسهیـالت فـردی
مشاغل خانگی  ۲۰میلیون تومان بود که برای حمایت بیشتر در سال  ۱۳۹۸به
 ۵۰میلیون تومان افزایش یافته است.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرحهای اشتغال حمایتی وزارت کار
ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که اجرای آن با نقشآفرینی اثرگذار سازمان
جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط و تسهیلگر با هدف توانمندسازی و
اتصال متقاضیان مشاغل خـانگی بـه بـازار فـروش محصـوالت ،در  ۹استـان
آذربایجان غربی ،ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،
خراسان رضوی ،چهارمحال و بختیاری و لرستان به شکل آزمایشی به اجرا
درآمده است .مشاغل خانگی ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد به ویژه
زنان زمینه تجمیع سرمایههای خرد و اندک و عرضه محصوالت تولید شده را
فراهم میکند .امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از بازار
اشتغال خود را به مشاغل خانگی اختصاص داده و از ظرفیت بنگاههای خرد و
کوچک در این خصوص بهره بردهاند.
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بر اساس تحقیقات و آمار منابع مختلف ،حدودا ۹۰
بخـش اول
درصد استارتاپها شکست میخورند .اما  ۱۰درصد
استارتاپهایی که موفق میشوند ،آنقدر بازگشت
سرمایه باالیی دارند که سرمایهگذاران را بسیار عالقهمند به سرمایهگذاری
در این حوزه میکنند.
بنابراین درک دالیل شکست استارتا پها میتواند برای استارتا پها،
سرمایهگذاران ،شتابدهندهها و محققان دانشگاهی بسیار مفید باشد .طی
تحقیقاتی توسط  CBINSIGHTSاست .در این تحقیق از  ۱۰۱استارتاپ
شکستخورده خواسته شده بود دالیل شکست خود را اعالم کنند.
به گزارش اقتصادآنالین  ،هر استارتاپ نه یک دلیل ،بلکه چندین دلیل مختلف
را برای شکست خود ذکر کرد .بنابراین درصدهای اعالمشده برای هر دلیل
شکست گویای تعداد استارتاپهایی است که با این مشکل دستوپنجه نرم
کردهاند .در این نوشتار به تشریح تعدادی از این دالیل شکست استارتاپها
میپردازیم و در شمارههای بعدی آن را تکمیل میکنیم.
نبود نیاز در بازار
 ۴۲درصد از استارتاپها نبود نیاز در بازار را یکی از دالیل شکست خود اعالم
کردند .اما نبود نیاز در بازار به چه معنی است؟ یکی از شایعترین موارد این
موضوع حل یک مشکل جالب به وسیله استارتاپ است تا حل نیاز بازار.
استارتاپها معموال در این دام میافتند زیرا از نظر خودشان مشکل بزرگی را
حل میکنند اما غافل از اینکه آیا این مشکل نیاز بازار است یا نه؟ برای مثال ،در
این گزارش استارتاپی که در حوزه سالمت و بهینهسازی مطب پزشکان فعالیت

میکرد ،گفته بود«:پزشکان به دنبال بیماران بیشتری بودند نه بهینهسازی
کارهای مطبشان» .به طور کلی ،استارتاپها باید مشکل بازار را حل کنند و
این مشکل باید به اندازه کافی بزرگ باشد و راهحل این مشکل نیز باید قابلیت
اسکیلکردن را داشته باشد.
تمامشدن سرمایه
 ۲۹درصد استارتاپها تمامشدن سرمایه را در فهرست دالیل شکست خود
آوردهاند .زمان و سرمایه همیشه جزء محدودیتهای اصلی استارتاپها
هستند و حتی به نوعی با هم درآمیخته شدهاند .به طور کلی در استفاده از
منابع محدود باید دقت زیادی کرد .در اکوسیستم استارتاپی ایران نیز کم
استارتاپهایی نبودهاند که به دلیل خرجکردن سرمایه جذبشده در تبلیغات
بیلبوردی عجله کردهاند و در حال حاضر دیگر نامی از آنها نیست .البته
تمامشدن سرمایه در اکثر استارتاپها همراه با محصول نامناسب در بازار و
ناتوانی در تغییر استراتژی کسبوکار بوده است .برای مثال ،یکی از استارتاپها
بیان کرده بود حتی با تالش برای تغییر محصول به محصولی مناسب برای
بازار نتوانسته بودند در زمان الزم سرمایه جدید جذب کنند.
تیم نامناسب
 ۲۳درصد استارتا پها تیم نامناسب را دلیل شکست خود اعالم کردند.
پیداکردن هممؤسس مانند پیداکردن همسر است (در ادبیات استارتاپی ،به
دو نفر که مشترکا استارتاپی را تأسیس میکنند ،هممؤسس یا همبنیانگذار
میگویند که معادل  Cofounderاست) .این اصطالح مهمبودن پیداکردن
هممؤسسانی که بتوانند مکمل یکدیگر باشند را نشان میدهد .به عالوه
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هممؤسس را نمیتوان بهراحتی تغییر داد ،بنابراین در ابتدای کار باید
توجه زیادی به این موضوع کرد .نکته مهم دیگر در ابتدای کار داشتن تیم
و هممؤسسانی است که مهارتهای متفاوتی از یکدیگر داشته باشند تا تیم
توانایی حل موضوعات متفاوتی را داشته باشد .بسیاری از استارتاپها گفته
بودند ای کاش از ابتدا مدیر فنی یا فردی را به عنوان هممؤسس داشتند
که عالقهمند و توانا در زمینه کسبوکار باشد .یکی دیگر از استارتاپهای
شکستخورده نیز گفته بود« :تیم مؤسسان به تنهایی توانایی ساختن نمونه
اولیه محصول را نداشت و این اشتباه بزرگی بود .اگر تیم مؤسسان نتواند یک
محصول را به تنهایی (یا با اندکی کمک از بیرون) بسازد ،بهتر است به سراغ
راهاندازی استارتاپ نرود .ما میتوانستیم هممؤسس دیگری به تیم اضافه کنیم
و به جای پول به او سهم از استارتاپ دهیم اما این کار را نکردیم» .حتی یک
مؤسس استارتاپ شکستخورده دیگر آرزو میکرد ای کاش فرد دیگری به
عنوان هممؤسس را انتخاب و با خود همراه میکرد تا بتواند تعادل را حفظ
کند و در تصمیمگیری و تقسیم کار به او کمک کند.
حذفشدن از رقابت
مسئلـه مهم دیگـر ،رقـابت سخت بـه همـراه زمـان و سرمایه محدود است.
 ۱۹درصد استارتاپها به دلیل شکست در رقابت با دیگر استارتاپهای
همحوزه خود از میدان حذف شدند .معموال میگویند استارتاپها باید روی
کار خود تمرکز کنند و به رقبا کاری نداشته باشند اما زمانی که مشخص
میشود یک ایده در بازار کار میکند رقابت در آن سنگین میشود و بازیگران
بسیاری در آن ورود میکنند .این موضوع در اکوسیستم استارتاپی ایران نیز
مشهود بوده است .برای مثال ،پس از ورود اسنپ و تپسی در دورهای بین ۲۰
تا  ۳۰بازیگر دیگر نیز به این حوزه ورود کردند .مثالهای فراوان دیگری نیز از
پلتفرمهای پیک موتوری ،خدمات ساختمان ،تخفیف گروهی ،گردشگری،
سفارش آنالین غذا و ...نیز وجود دارند که حتما آنها را در بازار مشاهده کردهاید.
البته درست است که تمرکز روی رقیب اشتباه است اما درنظرنگرفتن آن نیز
مشکلساز خواهد بود .سرعت عمل استارتاپها در پیادهسازی امکانات جدید
برای تجربه کاربری بهتر ،تمرکز روی محصول ،مدیریت هزینهها و نوآوری نیز
در این موضوع بسیار اهمیت دارد .یک مثال بسیار ساده آن عملکرد تپسی در
رقابت با اسنپ است که با وجود سوپراپشدن اسنپ و مزیتهای آن ،با آوردن
امکانات جدید کاربرپسند مزیتهای رقابتی خوبی را ایجاد کرد و توانست
کاربران را به سمت خود بکشد (سوپراَپ اپلیکیشنی است که مانند یک چتر
چندین خدمت مختلف را که هر یک میتوانست یک اپلیکیشن جداگانه برای
خود داشته باشد ذیل اپلیکیشن اصلی ارائه میدهد).
مشکالت هزینه و قیمتگذاری
 ۱۸درصد استارتاپها به دلیل مدیریت نادرست هزینه و قیمتگذاری شکست
خوردهاند .قیمتگذاری یکی از پیچیدهترین مسائلی است که استارتاپها
با آن درگیر هستند .اما چرا؟ قیمتگذاری باید به اندازهای باال باشد که
هزینههای استارتاپها را پوشش دهد و به اندازهای پایین باشد که مشتری
حاضر به پرداخت آن باشد .مثال ساده آن تأمین محصوالت با قیمت پایین در
فروشگاههای آنالین و تعیین حاشیه سود به اندازهای است که کاربر مجاب
به خرید از فروشگاه آنالین شود .مثال پیچیدهتر آن مربوط به بازارگاههایی
( )Marketpalaceاست که باید حاشیه سود خود را با توجه به مشتری نهایی
و ارائهدهنده خدمات یا کاال روی پلتفرمهای خود تعیین کند .به طور مثال
یکی از مشکالتی که دیجیکاال با آن درگیر است عدم امکان نظارت مستقیم
روی قیمت فروشندگان روی پلتفرم خود است .مثال دیگر آن اسنپ و تپسی

است .این پلتفرمها میتوانند هزینه سفر را تعیین کنند اما چون بر اساس
عرضه و تقاضا کار میکنند ،راننده نیز در این قیمتگذاری دخیل است زیرا
راننده است که باید سفر را بپذیرد .به عالوه مسافر نیز در معادله قیمتگذاری
تأثیرگذار است زیرا او باید هزینه را پرداخت کند .در این بین اسنپ و تپسی
نیز باید حاشیه سود خود را در معادله قیمتگذاری تعیین کنند .یکی از
استراتژیهایی که برای کسبوکارهای مارکتپلیسی در سراسر دنیا به کار
میرود ،آوردن حاشیه سود به حداقل یا حتی پرداخت قسمتی از هزینه توسط
خود این پلتفرمهاست تا بتوانند بازار را تسخیر کنند تا پس از گرفتن بازار از
بازیگران سنتی بتوانند مانور بیشتری روی قیمتگذاری داشته باشند.
کاربرپسندنبودن محصول
 ۱۷درصد استارتاپها کاربرپسندنبودن محصول را جزء علتهای اصلی
شکست خود اعالم کردند .استارتاپها جدای از حل مشکالت باید کاربر خود
را بشناسند و پلتفرمشان را بر اساس بازار هدف خود طراحی کنند .آنها عالوه
بر آنکه باید بدانند کاربران چه چیزی نیاز دارند ،باید بدانند آنها از چه چیزی
هم خوششان میآید .به طور کلی فرایند طراحی محصول کار پیچیدهای است
و نیاز به تحقیق بازار ،پیداکردن مشکالت ،توسعه محصول ،طراحی راهحلها،
استراتژی کسبوکار ،تحلیل داده و بسیاری از موارد دیگر دارد.
بوکار
محصول بدون مدل کس 
 ۱۷درصد مؤسسان عقیده داشتند که ناتوانی در طراحی و بهبود مدل کسبو
کار در شکست آنها تأثیر داشته است .بسیاری از آنها تنها به یک کانال درآمدی
و جذب مشتری اکتفا کردند یا نتوانستند در اسکیلکردن منابع بیشتری پیدا
کنند (اسکیلکردن ،یعنی ارائه خدمات در مقیاسی بسیار بزرگتر .مثال به
جای آنکه در شهر خودتان خدمت ارائه کنید ،آن خدمت را با استفاده از فناوری
بتوانید در کل کشور ارائه دهید) .در نتیجه سرمایهگذاران مردد شده و خود
مؤسسان هم نتوانستند از کاربران خود درآمدزایی کنند .یکی از استارتاپهای
 Y Combinatorدر این رابطه میگوید« :با اینکه ما موفقیتهای زیادی
داشتیم اما نتوانستیم اسکیل کنیم؛ زیرا تنها وابسته به یک کانال برای جذب
مشتری بودیم و این کانال قابل اتکا نبود .ما به  SEOبسیار وابسته بودیم و از
ابتدا چون پول زیادی نداشتیم روی آن زیاد کار کردیم و تمرکز خود را تنها
روی آن گذاشتیم به طوری که  SEOدر ساختار مدل کسبوکارمان قرار
گرفت .اما هنگام اسکیلکردن تمرکز تنها روی  SEOکافی نبود».
بازاریابی ضعیف
 ۱۴درصد استارتاپها بازاریابی ضعیف را در شکست خود مؤثر دانستند.
شناخت مخاطبان هدف و دانستن اینکه چطور میتوان توجه آنها را جلب و در
انتها آنها را تبدیل به مشتری کرد ،یکی از مهارتهایی است که برای استارتاپ
الزم است .این مشکل در بین مؤسسانی که مهارت آنها در کدزدن یا طراحی
محصول است بیشتر دیده میشود و زمانی که محصول آنها نیاز به بازاریابی
پیدا کند خود را نشان میدهد .به گفته یکی از مؤسسان استارتاپی که با این
مشکل درگیر بوده است« :خط باریک بین موفقیت و شکست استارتاپهای
خدمـات اینترنتی ،تعـداد کاربران آن است .در مراحل اولیه تعداد کاربران ما
به طور عادی افزایش پیدا میکرد .سپس ما به حداکثر تعداد کاربرانی رسیدیم
که بدون تالش خاصی میتوانستیم به آنها دست پیدا کنیم .در نتیجه نیاز به
بازاریابی پیدا کردیم .اما هیچ کدام از مهارت بازاریابی و حتی وقت انجام این
کار را نداشتیم .اگر از قبل پیشبینی این موضوع را میکردیم یکی از مشکالت
اصلیمان حل میشد».
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درحالی مجلس معافیت مالیاتی صنعت بیمه را حذف کرده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده است که دولت قب ً
ال در زمان تصویب الیحه
پیشنهادی خود با حذف مالیات برارزش افزوده از بیمهها موافقت کرده بود.
الیحه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی در صحن علنی مجلس بناست مورد بحث و بررسی قرار گیرد که دولت در زمان تدوین و تصویب الیحه
پیشنهادی خود ،رسماً با حذف مالیات ارزش افزوده از بیمه موافقت کرده بود .تصمیم دولت بر معافیت بیمه از مالیات ارزش افزوده بر پایه ادلههای بیمهگران که
در جلسات کارشناسی با نهادهای دولتی بیان شده بود ،صورت گرفت.
بعد از انتشار پیش نویس کمیسیون اقتصادی مجلس و اعالم حذف بیمه از مشموالن معافیتهای مالیات ارزش افزوده ،کارشناسان بیمهای و مدیران ارشد صنعت
بیمه این نقد را مطرح کردند که چرا به جای ایجاد مشوقهای بیمه قانونی باید تصویب شود که مانع از ترغیب مردم به دریافت بیمه نامه شود؟
یکی از ایراداتی که به دریافت مالیات از صنعت بیمه مطرح میشود این است که چرا موسسات بیمه مشابه مثل سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه میگیرد و
هزینههای درمان را میپردازد و در پایان دوره و آغاز بازنشستگی بیمهگذار به او مستمری میدهد ،به طور کامل از مالیات معاف است؟ ولی همان مردمی که بیمه
تامین اجتماعی دارند و مجبور به دریافت مکمل بازنشستگی آن از بیمههای بازرگانی هستند ،باید مالیات پرداخت کنند؟!
نقد اساسی به دریافت مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه این است که چرا باید در کشوری که بیمه گرانش به خاطر پایین بودن ضریب نفوذ بیمه نکوهش
میشوند ،خدمات بیمه مشمول مالیات میشود؟ مگر فلسفه بیمه بازرگانی این نیست که مردم در جبران خسارات یکدیگر مشارکت دارند؟ مگر با تجمیع حق
بیمهها نزد بیمه گر ،خسارت زیان دیده پرداخت نمیشود؟ مالیات ارزش افزوده از این عملیات چه معنایی دارد؟
به عبارتی چنانچه بیمه مشمول مالیات ارزش افزوده باشد به این معناست که دولت به صراحت میگوید قبل از جبران هر خسارتی سهم  ۹درصدیام را پرداخت
کنید.
پیشنهاد نرخ  ۳درصدی برای مالیات بیمه
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی ،در خصوص پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه ،گفت :بیمه در جهت رونق
بخشی به اقتصاد نقش موثری دارد و البته ارزش افزوده که در بیمه وجود دارد در خیلی از موارد مربوط به صنعت نیست .وی افزود :به اعتقاد بنده در جاهایی که
ارزش افزوده مرتبط با بیمه در حوزه صنعت مد نظر است باید با نرخ ترجیحی  ۳درصد و یا به کل به آنها معافیت بدهیم.
این نماینده مجلس بیان کرد :در جاهایی که مربوط به بخشهای غیر صنعت است باید مالیات پایین پرداخت شود لذا این امر میتواند به رونق تولید کمک کند.
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مالیات بر ارزش افزوده باید از بیمهها حذف شود
ً
محمدی انارکی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط اعالم کرد :اگر بخواهیم خدمت رسانی را هدف اصلی بیمهها تعریف کنیم ،قطعا باید
مالیات بر ارزش افزوده از بیمهها حذف شود چرا که هدف بیمهها خدمات رسانی به مردم است و نباید این خدمات رسانی به هر دلیلی متوقف شود.
وی تاکید کرد :البته شرکتهایی که فعالیتهای اقتصادی تجاری زیادی دارند باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند ،اما هدف اصلی بیمه خدمات رسانی
است و باید فاقد مالیات بر ارزش افزوده باشد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه باید بیمهها را مورد حمایت قرار داد ،اظهارکرد :باید بیمهها مورد حمایت و کمک قرار گیرند و به سمتی
برویم که هزینه بر مردم منتقل نشود.
نباید صنعت بیمه را ضعیف کرد
یعقوب شیویاری نماینده مردم میانه در مجلس ،نیز در همین ارتباط گفت :ما نباید تصمیماتی بدون کار کارشناسی اتخاذ کنیم چرا که به اندازه کافی در کشور
مشکالت داریم و باید اجازه دهیم بیمه فعالیت خود را انجام دهد و بیش از حد عرصه را برای فعالیتهای صنعت بیمه تنگ نکنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فعالیت بیمهها گسترده است ،تصریح کرد :باالخره بیمه گران در صنعت خود مشکالت زیادی دارند و ما باید درصدد رفع آنها
باشیم تا این که با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر مشکالت آنها بیافزاییم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد :اخذ مالیات ارزش افزوده از بیمه در دنیا مرسوم نیست و نباید در کشور ما هم اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی میشود ،گفت :در شرایط فعلی اقتصادی نباید این بنگاه را با تصمیمات عجوالنه تضعیف
کرد ،البته این مسئله در کمیسیون اقتصادی مجلس هم رد شده است.
ً
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی ،مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بیتفاوت تلقی میشود .بدین معنی که ماهیتا نباید بر عوامل تولیدی و
مولد ،سرمایهگذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد .از دیگر ویژگیهای این مالیات میتوان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیمگیریهای اقتصادی
افراد و بنگاههای اقتصادی اشاره کرد.
در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرفگرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی میخواهد هر
مصرفکننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم کند .اما آیا در واقعیت نیز
همین طور است؟
پاسخ به این سوال منفی است .آمارها نشان میدهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمهای شخص ثالث هستند (حدود ۹میلیون
خودرو و موتورسیکلت) ،که از میان این  ۹میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث ،حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد.
یکی از مهمترین دالیل این مشکل ،عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است .این در حالی است که نرخ حقبیمههای وسایل نقلیه موتوری
و شخص ثالث ،به صورت دستوری و بسیار پایینتر از مبلغ واقعی آن تعیین میشود و امکانی برای کاهش مبلغ حقبیمهها وجود ندارد .ناتوانی مالی افراد و نیز
اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده ،بر نرخ بیمهنامه باعث شده است ،افراد از تهیه این پوششها صرفنظر کنند.
بیشک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکالت زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد .همچنین آمارها نشان میدهد که حدود نیمی از زندانیان
دیه ،به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوششهای بیمهای ،در زندان هستند.
با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشتههای بیمهای نیز میتوان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آنها افراد به علت نرخ باالی پوششهای بیمهای که بخشی
از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمهای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند.
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با افزایش جمعیت کره زمین روز به روز اهمیت حوزه کشاورزی بیش از پیش حس میشود و در آیندهای نه چندان دور این صنعت کشاورزی است که سیاست
دولتمردان را هدایت میکند.
بعد از آب آشامیدنی این غذا است که دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صنایع کشاورزی را به یکی از پر اهمیتترین صنایع بر روی کره زمین تبدیل
میکند .تولید در این حوزه نه تنها در حوزه درآمدی حائز اهمیت است بلکه در حوزه سالمت و توسعه نیز نقش مهمی ایفا میکند.
با این تفاسیر میخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام کشورها بیشترین تولیدات و صادرات را در حوزه کشاورزی دارند و کشورهای دیگر برای
افزایش تولیدات و تقویت محصوالت کشاورزی چه اقدامی انجام میدهند؟
برترین تولیدکنندگان
با توجه به آمار تولیدات غالت و محصوالت غذایی آمریکا ،چین ،هند و روسیه بزرگترین تولید کنندگان محصوالت کشاورزی در دنیا هستند و جای تعجب
ندارد که چین بزرگترین تولیدکننده برنج در جهان باشد ،اما چین بعد از برنج بزرگترین تولیدکننده گندم و ذرت و پیاز نیز میباشد و آمریکا نیز پا به پای
چین در تولید ذرت و سویا در حرکت است .محصوالت زراعی دیگری نیز در این کشورها تولید میشوند ولی ما در اینجا به پر اهمیتترین آنها میپردازیم.
ارزن یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی است که در کشورهای آفریقایی ،آسیایی ،هند و نیجریه در حجم انبوه تولید میشود .به همین ترتیب جو و لوبیا
از دیگر محصوالت پر اهمیت در صنعت کشاورزی است که بیشترین حجم آن توسط آمریکا تولید میشود.
عجیب نیست که چین و هند بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی باشند چراکه با توجه به جمعیت انبوه آنها و همچنین موقعیت اقلیمی و آب و
هوایی سرزمینشان ،باید تولید بیشتری در حوزه کشاورزی انجام بگیرد.

جدول زیر گوشهای از آمارهای تولید و صادرات محصوالت کشاورزی را نشان میدهد.

ایالت متحده امریکا

۱۱۸.۳

هلند

۷۹

آلمان

۷۰.۸

فرانسه

۶۸

برزیل

۵۵.۴

ارزش صادرات به میلیارد دالر کشور صادرکننده

محصول صادر شده

۹.۱

آمریکا

ذرت

۶.۶

چین

ماهی

۱۰.۴

اندونزی

روغن پالم

۶

تایلند

برنج

۱۶.۵

آمریکا

سویا

۵.۴

آمریکا

گندم

راهکار کشورها برای این حجم از تولید چیست؟
در کشورهایی مثل آمریکا ،کانادا و اروپای غربی بخشهای بسیار کمی از زمینها بالاستفاده مانده و از آنها در صنعت کشاورزی استفاده نشده است .این
قسمتها شامل جادهها و بزرگراهها و ...هستند و به همین ترتیب آبیاری در حجم وسیع و استفاده از کودها برای تولید محصوالت کشاورزی از اهمیت
باالیی برخوردار است .خیلی از کشاورزان به طور خودکار از بذرهای اصالح شده استفاده میکنند تا منابع آبی و خاکی آنها هدر نرود و مجبور به پرداخت
هزینه بیشتر نشوند .شرایط کشاورزی در آسیا و آفریقا کامال متفاوت است و کشورها در این نقاط از آب کافی برای مزارع خود برخوردار نیستند و تجهیزات
کشاورزی آنها نیز بسیار پیش پا افتاده است .توجه بیشتر دولتمردان در این کشورها بر روی ساخت جادهها است در حالی که باید به حوزه کشاورزی به عنوان
یکی از فاکتورهای مهم توسعه توجه فراوان شود.
منبع :اقتصاد نیوز
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در اینجا تفاوت صادرات و تولیدات به وضوح پیدا است هلند کشور کوچک و کم جمعیتی است ولی از مزارع سرسبز برخوردار است و با تولیدات متوسط
توانسته است به فهرست بزرگترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی راه پیدا کند.
هلند یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالتی مانند (برنج ،ذرت ،گندم ،لوبیا ،عدس و خوراک دامها) به بزرگترین مصرفکنندگان (آمریکا ،کانادا ،آلمان،
برزیل و تایلند) است.
در جدول زیر بیشترین صادرات بزرگترین صادرکنندگان را خواهیم دید:
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سال اول /شماره دوم /شهریور ماه 1398

36
گوناگون . . . . . . . . . . . . . .
........................

ارائه طرحهای شهری غیرمتعارف
توسط طراحان و معماران
انتشار خبرهای نگرانکنندهای مانند گرم شدن زمین ،افزایش آلودگیهای محیطزیست،
تغییرات شدید آب و هوایی ،در راه بودن زلزلهها و سیلهایی مهیب و حتی تمایل بعضی
انسانها به تنوع و خسته شدن از زندگی بر روی زمین ،باعث شده عدهای از دانشمندان و
معماران برتر دنیا به فکر ساخت شهرهای جدید در دل اقیانوسها و آبها بیفتند! شاید عجیب
به نظر برسد ،اما از دید بعضی از آنها ،آیندهای در انتظار بشر است که زندگیاش را در احاطه
آبها ادامه خواهد داد.به همین دلیل است که در چند سال اخیر ،هرازچندگاهی خبرهایی از
تالش برای زندگی در شهرهای شناور روی آب شنیده میشود .آخرین آن هم مربوط به فرانسه
است که بنا دارد تعدادی خانه را تا سال  ۲۰۲۵روی آبها در اقیانوس آرام بسازد و به مشتریان
تحویل دهد! در اینجا یکی از مسحـور کنندهترین پروژههـای بـزرگ علمی و شـاهـکار
معمـاری به نام «لیلی پد» را معرفی میکنیم تا بیشتر درباره ویژگیهای چنین شهرهایی که
شاید آیندگان در آنها روزگار بگذرانند ،بدانیم.شهرهایی که روی آب ساخته خواهد شد و
معماران در حال بررسی هستند تا این شهرها ،بیشترین امکانات را برای ساده کردن زندگی
انسانها داشته باشند.
ماجرای پروژه لیلی پد از کجا شروع شد؟
راهحلهای متعارف در حوزه طراحی شهری ،دیگر بیش از این پاسخ گوی چالشهای جدی
زیستمحیطی و اسکان افرادی نخواهد بود که رویای دیگری را غیر از معماری سنتی و متعارف
در سر میپرورانند! به همین منظور ،طراحان شهری و معماران در جلسات متعدد سعی بر آن
داشتند تا در واکنش به این چالش ،طرحهای غیر متعارفی ارائه دهند و سرانجام هم به یک
جمعبندی خیره کننده رسیدند .آنها پروژه لیلی پد یا همان زنبق عظیم الجثه را به عنوان یک
طرح جذاب معرفی کردند که نیاز به بررسیهای زیادی برای کاملتر شدن داشت .شایان ذکر
است که ایده شهر شناور ،برای اولین بار توسط «وینسنت کالبوت» ()Vincent Callebaut
معمار بلژیکی ارائه شد.این ایده از شهری صحبت میکند که هرگز با محدودیتهای زمین برای

طرح «لیلی پد» در بین بزرگترین معمارهای
دنیا ،دبی با مشارکت هلند تصمیم گرفت در
کنار جاذبههای تفریحی و دیدنیاش ،ایده شهر
شناور را با نام «پروژه شناور سبز» به عنوان یکی از
جدیدترین پروژههای در حال بررسی برای ساخت
شهر دریایی قرار دهد .براساس برنامهریزیهای
صورت گرفته توسط دولت این کشور ،پس از
برآورد هزینههای ساخت و نگهداری این شهر،
بررسی کلیه راههای تامین امنیت و رفاه در این
شهر و  ...به نظر میرسد که ساخت شهر شناور
دبی در سال  ۲۱۰۰میالدی با همکاری مشترک
هلند به پایان خواهد رسید .قرار است طراحی
این شهر به شکل برگ یک گل زنبق عظیمالجثه
باشد .البته ممکن است ساکنان آن متوجه زیبایی
و شگفتیاش نباشند ،اما این شهر میتواند یک
جاذبه گردشگری باشد که مسافران میتوانند از
هواپیما بر فراز این منطقه ،شاهد منظره بسیار زیبا
و خارقالعاده آن باشند.
طراحان این پروژه ،سعی دارند تمام انرژیهای الزم
در این شهر را از طریق انرژی خورشیدی ،باد و برق
آبی تامین کنند و این شهر را بسیار پاکیزه و عاری
از هرگونه عامل آلوده کننده محیط زیست نگاه
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ساخت و ساز ،روبهرو نخواهد شد .یک شهر کامال
خودکفا که شناور روی آب است و نمای بیرونی آن
از نیلوفرهای آبی ویکتوریا الهام گرفته شده است.
پیشبینی میشود که چنین شهری جمعیتی
معادل  ۵۰هزار نفر را در خود جای دهد .از نظر
ساختاری جنس بدنه این خانهها از الیاف پلیاستر
بوده و توسط الیهای از دی اکسید تیتانیوم پوشیده
خواهد شد که این پوشش میتواند به اشعه ماورای
بنفش واکنش نشان دهد و با جذب آلودگی هوا به
تصفیه هوا بپردازد .لیلیپدها میتوانند نزدیک
ساحل یا آزادانه هرکجا که ممکن باشد ،قرار بگیرند
و طبیعتا قابل جابهجایی هم خواهند بود و نیاز
نیست که در یک محل خاص ،ثابت شوند.
آشنایی با طراح جوان شهر شناور
«وینسنت کالبوت»  ۴۳ساله ،به تمام معنا یک
معمار خالق است .انگار ذهن او برای خالقیت در
معماری ،هیچ محدودیتی ندارد! او ،چهارچوب فکر
و فعالیتهای حرفهای خود را در عرصه معماری
نوین به تالشی مستمر برای تحول و توسعه طوالنی
مدت شهر دریایی جدید از راه رویکردهای تجربی و
واقعگرایانه برای نوعی پژوهش معماری با ترکیبی
از زیستشناسی و فناور یهای اطال عرسانی و
ارتباطات ،محدود کرد .حاال او بنیانگذار تحقیق
در این باره است هرچند که گفته است تا نرسیدن
به یک طرح کامل و بینقص ،اطالعاتی درباره
پژوهشهایش را لو نخواهد داد.
ساخته شدن اولین شهر شناور تا سال ۲۱۰۰
پس از شنیده شدن زمزمههایی درباره پروژه و

دارند .طبق آخرین پیشبینیها ،وسعت این شهر
شناور بسیار زیاد خواهد بود ،اما یکی از نگرانیهایی
که برای احداث این شهر شناور وجود دارد ،بروز
خسارتهای احتمالی به هنگام توفانهای دریایی
است که ممکن است به این شهر صدماتی وارد کند
یا حتی آن را به زیر آب فرو ببرد .البته متخصصان
برای این شهر توانایی مقاومت در برابر امواج  ۴۰تا
 ۵۰فوتی و توفانهای شدید و گردبادهای دریایی
را پیشبینی کردهاند .در ضمن تا مرحله اجرایی
شدن این ایده ،راه درازی در پیش است و ممکن
است تغییراتی در ساخت شهر ،سیستم ایمنی و
مقاومت آن ایجاد شود.
آینده در انتظار زنبق آبی
گفته میشود در آینده و در صورت تحقق پروژه
لیلی پد ،میتوان آن را به عنوان یکی از دهها گزینه
قابل طرح درخصوص ادامه حیات در نظر گرفت.
حقیقت این است که هیچ طرح دیگری به اندازه
این پروژه مفهومی ،مورد توجه دانشمندان نبوده
است؛ بنابراین احتمال آن میرود که شهرهای
شناور دراقیانوسها ،در آینده میزبان نسلهای
بعدی بشر باشند.
قرار است لیلی پد ،نزدیک ساحل و به صورت
شناور در اطراف یک اقیانوس که از خط استوا تا
دریاهای شمالی امتداد مییابد ،احداث شود .به
نظر نمیرسد که این پروژه در آیندهای نزدیک به
اجرا درآید ،اما تردیدی وجود ندارد که درآیندهای
نه چندان دور ،شاهد تحقـق طـر حهایی شبیه
لیلی پد خواهیم بود.

ساخت دستگاه سنگزنی غلطکهای کنگره
کارتن در ایران

تحولی در صنعت کارتنسازی؛
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از آن جمله به صفر رسیدن خطا در آن و استفاده
از روکش تنگستن به جای روکش کروم است که با
استفاده از روکش تنگستن در نمونه ایرانی ،کارکرد و
عمر دستگاه به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
ظریف با بیان اینکه حضور در بازار بزرگ عراق را
در برنامه داریم ،بیان داشت :دستیابی به خدمات
دستگاه سنگزنی غلطکهای کنگره در کشوری
همچون ایتالیا برای شرکتهای کارتنساز ایرانی
دست کم  600میلیون تومان هزینه داشته و
شاید تا چهار ماه زمان ببرد ،ضمن اینکه گاهی
اوقات با ایراداتی همراه است.
خدمات دستگاه سنگزنی غلطکهای کنگره
دستگاه ایرانی با کمتر از  80میلیون تومان هزینه
و در مدت زمانی حدود سه هفته ارائه میشود و
در صورت بروز ایراد در کار ،شرکتها میتوانند
از خدمات پس از فروش بهرهمند شوند.

......................................

تاریخچه و سابقه جعبهسازی و کارتنسازی به
تاریخچه و سیر تکاملی ساخت و تولید کاغذ
برمیگردد .محصوالت چوبی که از درخت به
دست میآید از دیرباز در اختیار و استفاده بشر
بوده است اما آنچه امروز به عنوان صنعت دستگاه
کارتنسازی و جعبهسازی از آن نام برده میشود،
رسما بعد از اختراع کاغذ بوده است ،که اولینبار
در چین تولید گردید و رویه ساخت و تولید آن
وارد کشور ایران نیز شد .البته ناگفته نماند که
اولینبار در سه هزار سال قبل از میالد مسیح،
مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مراکز مهم
بشری محسوب میشدند ،برای نوشتن از پاپیروس
استفاده میکردند .دستگاه کاغذسازی رسمی
و اولین کارخانه کاغذسازی در قرن  6تاسیس
شد و کمکم رسمیت بیشتری پیدا کرد و نیاز
انسان به کاغذ را افزایش داد .در اروپا نیز اولین
کارخانه کاغذسازی در کشور اسپانیا تاسیس شد.
اسپانیاییها برای تولید خمیر از آسیابهای آبی
استفاده نمودند و کم کم توری سیمی جایگزین
توریهای بامبو که بوسیله چینیها بکار میرفت،
گردید .با فراگیرشدن ،این صنعت هنری به فرانسه،
هند و کشورهای دیگر نیز وارد گردید .اولین
کارخانه کاغذسازی در ایران نیز در کهریزک در
سال  1328به وجود آمد که در آن از کاغذهای
باطله برای تولید کاغذ و مقوا استفاده میگردید ،به
همین ترتیب کارخانههای دیگری در دیگر نقاط
ایران تاسیس شد و کاغذ به مرحله تولید رسید.
میتوان کارخانه دستگاه کاغذسازی واقع در
«هفت تپه خوزستان» را به عنوان اولین کارخانه
مدرن ایران در سال  1349نام برد که برای تولید
کاغذهای تحریر از تفاله نیشکر استفاده مینمودند.
سپس با استفاده از خمیرهای وارداتی و خمیرهای
داخلی مورد استفاده در کارخانه چوب و کاغذ
ایران ،کاغذهای مقوایی جهت بستهبندی و
کارتنسازی استفاده گردید.
حال با توجه به تاریخچه کارتنسازی در ایران
و با توجه به تحریمها که شاید به دید خیلی از
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ،سنگی جلوی
پایشان است ،یک تیم مهندسی موفق به ساخت
دستگاه سنگزنی غلطکهای کنگره مورد
استفاده در صنعت کارتنسازی شدند.
به گزارش اقتصادنیوز؛ علی ظریف ابن کاظم،
سرپرست تیم مهندسی یاد شده با بیان اینکه

ساخت این دستگاه در انحصار سه شرکت
بینالمللی است ،گفت:کارتنسازی صنعتی است
که سایر صنایع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با
آن سر وکار دارند و تولیدکنندگان آن به دو دسته
تولیدکنندگان مواد اولیه (ورق کارتن)و صنایع
تبدیلی (که پس از برش کارتن و چاپ طرح آن
را به شکل دلخواه در میآورند) تقسیم میشوند.
وی به کاغذ زیکزاکی شکل کارتنها اشاره کرد که
بین الیه رویی و زیرین
آن قرار دارد و گفت :این
ورق با عبور از بین دو
غلطک که به آن «غلطک
کنگره» اطالق میشود،
شکل میگیرد.
ظــریـف بـــا بیـــان
اینکــهغلطــکهــای
کنگره بستـه بـه جنس
و کیفیـتشــان ،پـس
از یک تـا چهـار سـال
استفاده نیاز به تعویض
یا نوسازی دارند ،یادآور
شد :غلطکهای کنگره با
کیفیت متوسط به باال تا
چند سال پیش از شرکت
بی .اچ .اس ( )BHS
آلمان وارد میشدند که
با نرخ امروز دالر بیش
از  1.5میلیارد تومان قیمت دارند ،امـا این روزها
عمده این غلطکها از چین وارد میشوند که
قیمتهای پایینتری دارند؛ با این حال ترجیح
تولیدکنندگان کارتن بر نوسازی غلطکهاست.
این تولیدکننده تیغههای برشی صنایع ادامه
داد :خدمات نوسازی غلطکهای کنگره توسط
دستگاه سنگزنی مخصوص انجام میشود که
سازندگان این دستگاه در جهان سه شرکت
آلمانی ،چینی و شرکت چندملیتی آمریکایی-
کانادایی -آلمانی «والدریش» هستند.
وی یادآور شد:امروز به دلیل موضوع تحریمها،
شرکت والدریش دستگاه یاد شده را به ایران
نمیفروشد و دستگاه مشابه آلمانی بدون در نظر
گرفتن هزینههای حمـل ،نصب و آمـوزش حدود
دو میلیون یورو قیمت دارد .ظریف با اشاره به تالش
تیمی چهار نفره از مهندسان و متخصصان کشورمان

برای ساخت دستگاهی مشابه به منظور ارائه خدمات
نوسازی غلطکهای کنگره ،خاطرنشانکرد:پس از
دو سال تالش و سه بار ساخت ناموفق این دستگاه ،با
صرف هزینه  2.5میلیارد تومانی ،دستگاه سنگزنی
غلطکهای کنگره در ایران ساخته شد.
ارائه دهنده خدمات نوسازی غلطکهای کنگره اظهار
داشت:این دستگاه در مقایسه با نمونههای مشابه
خارجی خود ،قابلیتهای منحصر بهفردی دارد که

به بهانه روز صنعت چاپ؛

نیمنگاهی به
تاریخ چاپ
در ایران
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تاریخ چاپ در ایران به پیش از میالد مسیح
برمیگردد .در زمان پادشاهان هخامنشی ،برای
تایید احکام و فرما نهای حکومتی از مهرهای
سلطنتی استفاده میشد .این یکی از دیرینه ترین
کاربرد چاپ در مقاله تاریخ چاپ در ایران است.
در اواخر قرن هفتم هجری و در زمان سلطنت پسر
اباقاخان مغول ،واژه چاپ وارد زبان فارسی شد.
بعضی افراد معتقدند که واژه چاپ ،تغییریافته
شکل قدیمی کلمه «چهاپ» است .این کلمه از
واژه مغولی «چاو» برگرفته شده است که به معنی
فشردن سطحی روی سطح دیگر است .دستگاهی
که برای چاپ پولهای کاغذی استفاده میشد،
چاو نام داشت و بسیار ساده بود .این دستگاه بر
اساس پرس و حکاکی روی چرم کار میکرد و
اولین دستگاه چاپ در ایران به شمار میرود .در
لغتنامه دهخدا میخوانید که لغت چاپ از ریشه
«چهاپ« یا «چهاپه» دوران سانسکریت اقتباس
شده است.
نخستین چاپخانهایران ،در دوران صفویان
شروع به کار کرد .در این چاپخانه که در جلفای
اصفهان قرار داشت ،کشیشهای ارمنی ،دعا و
متون مسیحی خود را چاپ میکردند .در دوران
حکومت نادرشاه افشار ،مطالب به دو زبان التین
و عربی چاپ میشدند .رونق جدی صنعت چاپ
در ایران ،به دوران قاجار و ولیعهدی عباسمیرزای
نایبالسلطنه برمیگردد .عبا سمیرزا به
پیشرفتهای نظامی و سیاسی عالقه زیادی
داشت .درنتیجه به اهمیت وجود چاپخانه پی برد.
با پیگیر یهای عبا سمیرزا ،چاپخانهای بزرگ
در ایران تأسیس شد تا در زمینه نشر روزنامه و

کتابهای علمی فعالیت کند .این چاپخانه ،در
سال  ۱۲۳۳به دست آقا زینالعابدین تبریز ی
ساخته شد .نخستین چاپخانهای بود که در ایران و
به زبان فارسی ،کتاب چاپ میکرد.
همچنیـن اولیـن کتـاب فـارسی چـا پشده،
«فتحنامه» نام داشت که توسط میرزا ابوالقاسم
قائممقام فراهانی و در سال  ۱۲۳۴چاپ و منتشر
شد .بعدازآن ،کتا بها در زمینههایی چون
تاریخی ،دینی ،ادبی و اجتماعی چاپ میشد.
 ۷سال بعد از تأسیس چاپخانه تبریز ،فتحعلیشاه
میرزا زینالعابدین را به تهران احضار کرده و او را
نخستین چاپخانهایران ،در دوران
صفویان شــروع بــه کار کرد.
در ایــن چاپخانه کــه در جلفای
اصفهان قرار داشت ،کشیشهای
ارمنــی ،دعا و متون مســیحی خود را
چاپ میکردند
مأمور تأسیس چاپخانه و چاپ کتاب در تهران کرد.
با تأسیس مدرسه دارالفنون ،وضعیت و سیر چاپ
در ایران تغییر کرد .نیاز به انتشار کتابهای درسی
برای شاگردان کوشای این مدرسه ،بهشدت حس
میشد؛ درنتیجه چاپخانهای برای چاپ کتابها،
منابع درسی دانشآموزان و دیگر آثار استادان
دارالفنون تأسیس شد .این چاپخانه کوچک در
سال  ۱۲۶۸و با نام «دارالطباعه خاصه علمیه
ن تهران» شروع به کار کرد.
مبارکه دارالفنو 
در دوره ناصرالدینشاه ،چاپخانهای دولتی تأسیس
شد که انواع روزنامه و کتاب را چاپ میکرد.

بزرگترین چاپخانه ایران ،بعد از تشکیل مجلس
ی ملی»
س شورا 
اول تأسیس شد و « چاپخانه مجل 
نام داشت .در سال  ،۱۳۲۸چاپخانه شاهنشاهی
شروع به کار کرد.
بهتدریج ،تعداد چاپخانههای کشور افزایش یافت.
با تأسیس دانشگاه تهران ،نیاز به چاپ بیشتر از
گذشته حس میشد .چاپخانه ارتش ،چاپخانه
ت ایران ،چاپخانه
ی ایران ،چاپخانه دخانیا 
ک مل 
بان 
ن از جمله چاپخانههای
ت و چاپخانه راهآه 
اطالعا 
ایران در زمان رضاشاه پهلوی بودند.
اولین چاپخانه خصوصی ایران ،چاپخانه «تابان»
بود که بعد از جنگ جهانی دوم شروع به کار کرد و
به دستگاههای جدید و خودکار مجهز بود .در سال
ت رتاتیو و دورنگ
ی افس 
 ،۱۳۳۰با آمدن دستگاهها 
و چهار رنگ ،تحولی بزرگ در چاپ ایران به وجود
آمد .مهمترین چاپخانههای ایران در این زمان،
چاپخانههای افست ،روزنامه کیهان و سپهر بودند.
در سال  ،۱۳۵۷چاپخانهها ،یکی از مهمترین
کانو نها برای فعالیت بر ضد رژیم پهلوی به
شمار میرفت .بعد از پیروزی انقالب ،رونق چاپ
کتا بهای درسی و جیبی بیشتر شد .چاپخانه
ویژه چاپ اسکناس در ۱۳۶۱تأسیس شد و از
سال  ۱۳۶۷اسکناسهای ایران در این چاپخانه
به چاپ میرسید .از سال  ،۱۳۷۱روش چاپ رنگی
در مطبوعات به کار گرفته شد .نخستین روزنامه
رنگی ایران ،روزنامه همشهری بود.
هما نطور که خواندید صنعت چاپ در ایران
قدمتی کهن دارد؛ به همین دلیل است که شوراى
عالى انقالب فرهنگى روز  ۱۱شهریور را بهعنوان
روز صنعت چاپ نامگذاری کرده است.

منبع :تابناک اقتصادی
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اقتصاددانان برای سنجش اقتصاد یک کشور از شاخص تولید ناخالص داخلی ( )GDPآن کشور استفاده میکنند .شاخص تولید ناخالص داخلی که نشاندهنده
قدرت تولید و به یک معنا قدرت زایندگی یک اقتصاد میباشد از جمع ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص
(یک سال) به دست میآید .هر چه تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد به نوعی میتوان گفت که آن اقتصاد بزرگتر و قویتر است.
بررسی آمارهای صندوق بینالمللی پول در یک دهه اخیر نشان میدهد که به دلیل وجود دو دوره تحریم ،درآمد سرانه هر ایرانی از  ۶۵۰۰دالر در سال  ۲۰۱۰به
 ۵۸۲۰دالر در سال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کرده است .این کاهش به این دلیل است که تولید ناخالص داخلی در این مدت تنها  ۰.۴درصد رشد کرده است ،اما میزان
رشد جمعیت  ۱۲درصد بوده است.
شاید برای خیلیها این پرسش مطرح شده باشد که در طول ده سال گذشته ،وضع زندگی مردم در ایران چه تغییری کرده است؟ مردم در مقایسه با ده سال قبل
غنیتر شدهاند یا فقیرتر؟
ً
در یک دهه اخیر میزان تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل دو مرحله تحریم و اجرایی شدن برجام تقریبا در نوسان بوده است .در حالی که تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  ۲۰۱۰حدود  ۴۸۲میلیارد دالر بوده است این رقم بعد از دو دوره تحریم و اجرایی شدن برجام در سال ( ۲۰۱۹پیش بینی صندوق بین المللی پول)
به  ۴۸۴میلیارد دالر رسیده است؛ بنابراین میتوان گفت :در سال  ۲۰۱۹در مقایسه با سال  ۲۰۱۰میزان و ابعاد اقتصاد ایران تنها  ۰.۴درصد بزرگتر شده است.
به عبارت بهتر اگر تولید ناخالص داخلی را به یک سفره تشبیه کنیم ،میزان سفره ایران در سال  ۲۰۱۹در مقایسه با سال ( ۲۰۱۰پس از گذشت یک دهه) تنها
 ۰.۴درصد بزرگتر شده است.
این در حالی است که میزان جمعیت ایران در همین مدت از حدود  ۷۴میلیون نفر در سال  ۲۰۱۰به حدود  ۸۳میلیون نفر در سال  ۲۰۱۹افزایش یافته است.
یعنی در طول یک دهه به جمعیت ایران حدود  ۹میلیون نفر افزوده شده است یا میزان جمعیت ایران حدود  ۱۲درصد رشد کرده است.
به همین خاطر است که سهم هر نفر از سفره کمتر شده یا مردم ایران طی یک دهه فقیرتر شده اند که این موضوع را میتوان با کاهش درآمد سرانه که از تقسیم
تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کل کشور به دست میآید ،نشان داد .آمارها نشان میدهند در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال  ۲۰۱۰حدود  ۶۵۰۰دالر
بوده است این میزان در سال  ۲۰۱۹به  ۵۸۲۰دالر کاهش یافته است.
البته بیان این نکته ضروری است که درآمد سرانه به شرطی است که همه مردم به صورت برابر از سفره مذکور (تولید ناخالص داخلی) تغذیه کنند ،ولی بهتر
میدانیم که سهم همه مردم از این سفره برابر نیست و اقشار ضعیفتر سهم کمتری از آن میبرند.

اقتصـاد. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

در یک دهه اخیر؛ مردم ایران غنیتر شدهاند یا فقیرتر؟
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رونمایی از یک خودروی پرنده
در ژاپن
شرکت ژاپنی  NECاز یک خودروی پرنده رونمایی کرده که حدود یک دقیقه پرواز کرد.
به گزارش فرارو ،یک شرکت ژاپنی خودروی پرنده عظیم با چهار پروانه را رونمایی کرد .این خودرو به مدت
یک دقیقه در ارتفاع  ۱۰فوتی زمین پرواز کرد.
در این آزمایش خودروی مذکور که در حقیقت شبیه یک پهپاد عظیم با چهار پروانه است در ارتفاع  ۱۰فوتی
زمین پرواز کرد .برای حفظ ایمنی ،آزمایش مذکور در یک قفس عظیم در یکی از واحدهای  NECدر توکیو
انجام شد .این در حالی است که دولت ژاپن از تولید خودروهای پرنده حمایت میکند .هدف از اجرای
این پروژه نیز جابهجا کردن افراد با خودروهای پرنده در دهه  ۲۰۳۰میالدی اعالم شده است .از
سوی دیگر دولت تالش دارد یک مسیر آزمایشی برای خودروهای پرنده در مناطقی بسازد
که طی سونامی  ۲۰۱۱میالدی و فجایع هستهای فوکوشیما در شمال شرق این
کشور نابوده شده است.
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