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تا۱۰روزآیندهانجاممیشود؛
پرداخت فاز سوم یارانه صادراتی 

دبیرانجم��ن صنایع لبنی ب��ا بیان اینکه فاز س��وم یارانه 
صادرات��ی تا ١٠ روز آینده پرداخت می ش��ود، گفت: صادرات 

لبنیات حدود ١٣ درصد رشد داشته است.
رضا باکری در گفت وگو با مهر با اشاره به پرداخت دو فاز 

از یارانه صادراتی لبنیات، اظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه 
باقی این مش��وق صادراتی را تامین و دس��تور پرداخت آن را 
صادر کرده است. وی اضافه کرد: بنابراین در آینده ای نزدیک 
وزارت جه��اد کش��اورزی این مبلغ را به حس��اب کارخانجات 

واری��ز خواهد کرد. دبیر انجمن صنایع لبنی درباره اینکه آیا تا 
پایان هفته جاری این مشوق پرداخت خواهد شد؟ گفت: خیر؛ 
تا این یارانه به حس��اب وزارت جه��اد واریز و بین کارخانجات 

توزیع شود حدود ١٠ روز طول می کشد.

وز؛ صادرات نفت و میعانات  یک میلیون بشکه در ر
وپا ایران به ار

ی��ک منبع آگاه با بیان اینک��ه حجم صادرات نفت 
خ��ام و میعان��ات گازی ایران به اروپا ب��ه رقمی حدود 
یک میلیون بش��که در روز رسیده است، گفت: به دلیل 
وجود مشکالت بانکی دریافت وجوه نفت فروش رفته با 

سختی صورت می گیرد.
ی��ک منبع آگاه در گفت و گو با فارس با اش��اره به 
افزایش صادرات نفت خام ایران به اروپا گفت: صادرات 
نفت خام ایران در اروپا در ماه های اخیر نوساناتی داشته 
است اما در کل می توان گفت حجم صادرات نفت خام و 
میعانات گازی ایران به اروپا به رقمی حدود یک میلیون 

بشکه در روز رسیده است.
وی با اش��اره به اینکه بخشی از نفت خام صادراتی 
ایران به اروپا قرارداد بلند مدت و بخش��ی نیز به صورت 
تک محموله صادر می شود تصریح کرد: حجم نفتی که 
به اروپا به صورت تک محموله صادر می ش��ود بیشتر از 
حج��م نفتی اس��ت که در قالب ق��رار داد بلند مدت به 
این قاره صادر می ش��ود. این منبع آگاه با تاکید براینکه 
صادرات نفت خام ایران توسط شرکت ملی نفت و امور 
بین الملل این ش��رکت صورت می گیرد، گفت: دریافت 
وج��وه نفت فروش رفته توس��ط بان��ک مرکزی صورت 
می گیرد و ش��رکت ملی نفت هیچ دخالتی در این باره 

ندارد.
وی با اش��اره به اینکه به طور کل��ی دریافت وجوه 
نفت فروش رفته کمی سخت و مشکل است گفت: این 
موضوع تنها مربوط به اروپا نمی شود بلکه دریافت وجوه 
حاصل از نفت فروش رفته از کش��ورهای آس��یایی نیز 
کمی با مش��کل صورت می گیرد ک��ه این معضل نیز به 
دلی��ل باقی ماندن تحریم های بانکی اس��ت هرچند که 
مس��ئوالن بانک مرکزی به دنب��ال راه حل هایی برای به 

دست آوردن سریع وجوه نفت صادراتی هستند.

سقف حقوق مدیران شبه دولتی ها حذف شد
دول��ت در مصوبه ای بی س��ر و صدا س��قف حقوق 
مدیران دولت و شرکت های دولتی را حذف کرد که این 

می تواند در راستای حقوق  نجومی تلقی شود.
طبق مصوبه هیأت وزیران مورخ 96/٠4/2٠ تبصره 
بند ٣ تصویب نامه شماره 57٠٠/ت542٠4ه� مورخ 26 

فروردین 96 حذف شد.
ای��ن مصوب��ه که ب��ه پیش��نهاد س��ازمان اداری و 
اس��تخدامی کشور به استناد اصل یکصدو سی و هشتم 
قانون اساس��ی در جلس��ه 96/٠4/١8 هیأت وزیران به 
تصویب رس��یده ب��ه موضوع س��قف ١٠ برابری حداقل 
حقوق مصوبه سالیانه برای مدیران شرکت های دولتی و 

غیردولتی وابسته به بخش عمومی باز می گردد.
این مصوبه در ظاهر نشان می دهد که رعایت سقف 
١٠ برابری حق��وق مدیران دیگر الزام ن��دارد و مصوبه 
قبل��ی دول��ت مبنی ب��ر محدودیت حقوق ها تا س��قف 
تعیین شده 2٠ میلیون تومان برداشته شده و احتماالً از 

این پس مجدداً شاهد حقوق های نجومی خواهیم بود
.

افزایش ۴ درصدی قیمت جهانی گندم
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه کاهش تولید گندم 
در جه��ان، افزایش4 درصدی قیم��ت جهانی را درپی 
داشته است، گفت:امسال صادرات گندم و فراورده های 
آن نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 6٠ درصد 

افزایش داشته است
به گزارش ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران، یزدان 
س��یف از افزایش صادرات گندم و آرد نس��بت به سال 
گذش��ته خبرداد و افزود: در س��الجاری صادرات گندم 
و فرآورده های آن در کش��ور رونق گرفته و نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذشته 6٠ درصد افزایش داشته که 
این افزایش صادرات، نتیجه ایجاد س��از و کارهای الزم 
و افزایش تولید و خری��د تضمینی گندم به ویژه گندم 
دروم اس��ت. وی اظهار داش��ت: کاهش تولید گندم در 
جهان، افزایش 4 درصدی قیمت جهانی را درپی داشته 
و همین موضوع، رقابت پذیری این محصول را برای ما 

ایجاد کرده است.
مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران با بیان 
اینکه از جمله اهداف ما از صادرات گندم، اش��تغالزایی 
و رونق اقتصادی برای مؤسس��ات تولیدی است، تاکید 
کرد: در حوزه صادرات بیش��تر هدف مان صادرات گندم 
دوروم، آرد و فرآورده های آردی است و حتی المقدور از 

صادرات ماده اولیه و خام پرهیز می کنیم.
س��یف ادامه داد: یک میلیون تن صادرات گندم و 
فرآورده های آن را در سال 96 خواهیم داشت و صادرات 
این محصول از میزان ذکر شده فراتر نخواهد رفت و ما 
تنها مقدار مازاد گندم با قیمت تضمینی خریداری شده 

را صادر خواهیم کرد.

وزیرارتباطات:
هیچ تعرفه ای را افزایش نمی دهیم

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر تغییر تعرفه های شرکت مخابرات ایران 
گف��ت: ما تعرفه ای را نه ب��رای تلفن، نه برای اینترنت و 
نه موبای��ل افزایش نخواهیم داد و سیاس��ت ما کاهش 

تعرفه است.
به گزارش ایس��نا، محمود واعظ��ی، با بیان این که 
پرداخت و خدمات ارزش افزوده در شبکه های اجتماعی 
خارج��ی را ممنوع کردی��م، اظهار ک��رد: در مقابل اگر 
ش��بکه های اجتماعی داخلی س��ه میلیون کاربر داشته 
باش��ند، ب��ه آنها امتی��از تبلیغ می دهیم و اگ��ر به پنج 
میلیون کاربر برس��ند هم امکان پرداخت و حمایت های 

دیگر را خواهند داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به لزوم 
اقتصادی ش��دن ش��بکه های اجتماعی داخل��ی، تاکید 
ک��رد: اگر کوچک تری��ن امتیازی در راس��تای خدمات 
ارزش افزوده به ش��بکه های اجتماع��ی خارجی بدهیم 

شبکه های اجتماعی داخلی پا نمی گیرند.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به حمایت از ش��بکه های 
اجتماع��ی داخلی ب��رای خدمات ارزش اف��زوده، اظهار 
ک��رد: هدف نهایی ما این اس��ت که در کش��ور تمامی 
فع��ل و انفع��االت مال��ی، تبلیغات��ی و ارزش افزوده در 
بستر ش��بکه های اجتماعی داخلی انجام شود، زیرا اگر 
کوچک ترین امتیازی به ش��بکه های اجتماعی خارجی 

دهیم شبکه های اجتماعی داخلی پا نخواهند گرفت.

س��امانه هاي  در  موج��ود  آماره��اي 
اطالع رس��اني بورس تهران حكايت از آن 
دارد ك��ه آثار اج��راي برنام��ه همه جانبه 
س��امانه هاي توليدي و مالي ايران خودرو 
به تدريج در بازارسرمايه قابل مشاهده 

شده است.
اي��ران خودرو ب��راي اصالح س��اختار 
و تركي��ب س��بد دارايي ه��ا، افزاي��ش و 
تنوع س��بد توليد اصالح س��اختار درآمد 
،افزايش بازده و بهبود روش هاي حمايت 
از س��هامداران خرد، برنامه هاي متنوعي 
را در دس��ت اج��را دارد. اج��راي اي��ن 
برنامه ها از يكس��و موجب افزايش سهم 
ب��ازار اين گ��روه از بازار خودرو كش��ور 
ش��ده و از س��وي ديگر تركي��ب درآمدي 
شركت ايران خودرو را به سمت سالمت 
و كيفيت باالتر س��وق داده و مجموع اين 
عوامل موجبات افزايش سود سهام و در 
نتيجه بازده س��رمايه گذاران در س��هام 

ايران خودرو را فراهم آورده است.

حمايت از سهامداران خرد
گروه صنعتی اي��ران خودرو از چندي 
قبل براي ملموس تر ش��دن نتايج اجراي 
برنامه هاي اصالح ساختار و هم چنين حفظ 
حقوق سهامداران خرد برنامه هاي تازه اي 
را جهت بازارگرداني س��هام اين ش��ركت 
در تاالرهاي بورس به اجرا گذاش��ت. به 
اين ترتيب در ش��رايطي كه از زمس��تان 
پارس��ال بازارگرداني سهام ايران خودرو 
ب��ا ه��دف حماي��ت از منافع س��هامداران 
خرد با روشي تازه در حال پيگيري است، 
آماره��اي رس��مي ب��ورس تهران نش��ان 
مي دهد اين موضوع بر روند بازده سهام 
اين گروه خودرو سازي اثر مثبتي بر جاي 
گذاش��ته به نحوي كه ميانگين بازده 18 
ماهه سهام ايران خودرو در بورس تهران 
از مرز 60 درصد فراتر رفته است. طبق 
آماره��اي موج��ود ارزش س��هام اي��ران 
خ��ودرو دربورس تهران از محدوده 160 
تومان در پايان پاييز 94 به محدوده 260 
تومان در آغاز تابس��تان امس��ال رسيده؛ 
اي��ن موضوع موجب ش��ده ميانگين بازده 
سرمايه گذاران در سهام ايران خودرو در 
طول يك سال و نيم گذشته از 62 درصد 

فراتر رود.

اصالح ساختار و تركيب درآمد
اطالعات مالي منتش��ر شده در بورس 
تهران نش��ان مي دهد؛ عالوه بر افزايش 
بازده، س��اختار و تركيب درآمدي شركت 
ايران خ��ودرو ه��م رو ب��ه بهب��ود اس��ت 
به ط��وري كه ايران خودرو در س��ال مالي 
باالتري��ن رق��م درآمدعملياتي  گذش��ته 
كس��ب  اي��ران  خ��ودرو  صنع��ت  در  را 
كرده اس��ت. طبق آمار موجود در س��ايت 

اطالع��ات ناش��ران ب��ورس موس��وم ب��ه 
كدال، درآمدهاي عملياتي شركت ايران 
خ��ودرو در س��ال مال��ي 95 مع��ادل 39 
درص��د افزايش يافته و ب��ه اين ترتيب 
جايگاه ايران خودرو در جمع ش��ركت هاي 
داراي سالمت مالي و تجاري تثبيت شده 
است. در ادبيات مالي به درآمد عملياتی 
»درآم��د منظ��م« هم می گوين��د. درآم�د 
عمليات��ی ي��ا »منظم« يك ش��ركت بيانگر 
س��المت مالی و تجاری يك شركت است. 
ميزان درآمده��اي عملياتي ايران خودرو 
طبق صورت هاي مالي حسابرس��ي نش��ده 
در پاي��ان س��ال مالي گذش��ته ب��ه 256 
ه��زار و 122 ميليارد ريال رس��يد، اين 
رقم در س��ال مالي قبل از آن 184 هزار 
ميلياردري��ال بود. به باوركارشناس��ان با 
توج��ه به اج��راي برنامه تولي��د بهينه بر 
اس��اس حاشيه س��ود محصوالت و تمركز 
ب��ر روی توليد اي��ن خودروها ب��ا عرضه 
خودروهاي��ي نظير دناپالس و پژو 2008 
و چش��م ان��داز موجود براي ت��داوم اين 
روند بايد انتظار داش��ت؛ فرايند رش��د 

درآمدعملياتي ايران خودرو ادامه يابد.

اثر افزايش توليد بر سود سهام
طبق آم��ار عملكرد اي��ران خودرو كه 
در بورس تهران منتش��ر ش��ده توليد و 
فروش محصوالت اين شركت خودروساز 
در بهار امس��ال افزايش مطلوبي داشته 
اس��ت. گروه صنعت��ی ايران خ��ودرو در 
س��ال گذش��ته هم 651 هزار دس��تگاه 

خ��ودرو تولي��د و روانه بازار ك��رده بود. 
اج��راي پروژه ه��اي ارتق��اي كيفي��ت در 
بخش ه��اي مختل��ف اي��ران خ��ودرو، در 
چندم��اه اخير به ثمر نشس��ته و منجر به 
افزاي��ش س��تاره هاي كيف��ي محص��والت 
اي��ران خ��ودرواز جمله دنا پ��الس، تندر 
اتوماتيك،س��ورن،206  تن��در  پ��الس، 
صندوق��دار و س��اير محص��والت ش��ده 
است.آمارها نشان مي دهد در اين دوره 
به رغ��م عرض��ه قابل توج��ه خودروهاي 
وارداتي، ايران خودرو توانس��ت با تنوع 
محص��والت موج��ب حف��ظ س��هم بيش از 
52 درص��دي ريالی و س��هم تعدادي 51 

درصدي توليد در بازار شود.
رش��د توليد در ايران خودرو درحالي 
بدس��ت آمده كه، با توجه به حادثه آتش 
سوزي در يكي از شركت هاي تامين كننده 
قطعات خودرو در اواخر ارديبهش��ت ماه، 
در محافل صنعت خودرو و بازارس��رمايه 
اين نگراني به وج��ود آمده بود كه آهنگ 
رش��د توليد درصنعت خودرو ايران كند 

خواهد شد.
طبق آم��اري ك��ه در س��ايت اطالعات 
ناشران بورس موس��وم به كدال منتشر 
شده، ش��ركت ايران خودرو در در 3 ماه 
نخس��ت امسال، يعني تا پايان فصل بهار، 
144 هزارو 667 دستگاه انواع خودروي 
سواري توليد كرده است. اين آمار نسبت 
به عملكرد ايران خودرو در مدت مش��ابه 
س��ال مالي گذشته، از رشدي 8 درصدي 
حكايت دارد. آمارهاي تازه منتش��ر شده 

در بازارس��هام نش��ان مي ده��د ش��ركت 
اي��ران خودرو در بهار س��ال 96 نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قب��ل 10 هزارو 
761 دس��تگاه خ��ودرو بي��ش ت��ر توليد 
ك��رده اس��ت. طبق آمار رس��مي منتش��ر 
ش��ده در بورس تهران، همزمان با رشد 
تولي��د، ميزان فروش اي��ران خودرو هم 
در بهار س��ال مالي جاري نس��بت به بهار 
پارس��ال رش��دي 5. 8 درصدي را تجربه 
كرده است، ايران خودرو در بهار امسال 
125 هزارو 787 دستگاه انواع خودروي 

سواري را در بازار فروخت.

برنامه ه��اي ايران خودرو براي اصالح 
تركيب سبد دارايي ها

و  اقدام��ات  جزيي��ات  همچني��ن   
برنامه ه��اي اي��ران خ��ودرو ب��راي اصالح 
تركي��ب س��بد دارايي ها با ه��دف بهبود 
كاراي��ي ش��ركت هاي زيرمجموع��ه اعالم 
ه��اي  ارزش س��هام ش��ركت  ش��د.جمع 
واگذار ش��ده ايران خودرو در سال مالي 
95 معادل مبلغ س��ه هزار و 37 ميليارد 
ريال بوده است.اجراي اين برنامه، موجب 
افزايش درآمدهاي ايران خودرو از محل 

واگذاري دارايي هاي مازاد شده است.
ش��ركت اي��ران خ��ودرو نيز هم س��و 
با فضاي با نش��اط ايجاد ش��ده، ناش��ي از 
عملكرد حوزه سياس��ت خارجي در دولت 
يازدهم، سياس��ت اصالح س��اختار س��بد 
دارايي هايش را در دستور كار قرار داده 
است.اين سياست در چارچوب آيين نامه 

واگذاري شركت هاي زيرمجموعه، مصوب 
هي��ات مدي��ره اي��ران خ��ودرو ب��ه اجرا 
درآمده اس��ت.در اين چارچ��وب اهتمام 
اصل��ي و تمرك��ز ويژه مديري��ت گروه بر 
واگذاري سهام ش��ركت هاي زير مجموعه 

بوده است.
در سال مالي 1395 معادل 14 درصد 
سهام ش��ركت بيمه پارسيان به مبلغ يك 
هزار و 59 ميليارد ريال واگذار شد. هم 
چنين دو درصد از س��هام ش��ركت ايران 
خودرو متعلق به ش��ركت سرمايه گذاري 
س��مند به مبلغ يك هزار و 127 ميليارد 
ريال فروخته شد.در ادامه اجراي برنامه 
اصالح س��اختار س��بد دارايي هاي ايران 
خ��ودرو، 70 درص��د از س��هام ش��ركت 
فنرس��ازي خ��اور نيز در مجم��وع به مبلغ 
353 ميليارد ريال واگذار ش��د. در اين 
مي��ان بخش ديگ��ری از س��هام متعلق به 
گروه ايران خودرو در س��اير شركت هاي 
فع��ال در بورس در مجموع به مبلغ 517 

ميليارد ريال فروخته شد.
 همچنين اين شركت در نظر دارد پس 
از بررسي و تحليل سبد سرمايه گذاري ها 
در صورت لزوم فرايند اصالح ساختار را 
امس��ال هم ادامه دهد، ام��ا طبيعتا اين 
فرايند بايد با هدف بهينه س��ازي تركيب 
دارايي ها در عي��ن رعايت صرفه و صالح 

اقتصادي به اجرا درآيد.

بازت��اب عملك��رد اي��ران خ��ودرو در 
نهادهاي تصميم ساز

بازت��اب نتايج عملكرد اي��ران خودرو 
در اصالح همه جانبه س��امانه هاي توليدي 
و مال��ي در نهادهاي تصميم گير و تصميم 
س��از نظير مجلس شوراي اس��المي قابل 
توجه ب��وده، به طوري كه حجت االس��الم 
س��يدجواد حس��ينی كي��ا، عض��و هي��ات 
مع��ادن  و  صناي��ع  كميس��يون  رئيس��ه 
مجل��س ب��ه تازگ��ي اع��الم كرده اس��ت: 
اي��ران خودرو ب��ا هداي��ت و درايت تيم 
مديريتي خودكوش��يده اس��ت ب��ا اصالح 
س��اختار مال��ي و تركيب تولي��دو كاهش 
هزين��ه هاي س��ر بار درمس��ير بهره وري 
و  س��وددهي قرار گي��رد.او گفت: ايران 
خودرو طي چهار سال اخير گام هاي خوبي 
در زمينه عرضه محصوالت جديد، ارتقاي 
كيقي و ايمني محصوالت خود و اس��تفاده 
از فن آوري هاي جديد، برداش��ته است 
البته اين روند بايد با ش��تاب بيش تري 
ت��داوم داش��ته باش��د. او تاكي��د ك��رد: 
امضاي قراراداد ايران خودرو با ش��ركت 
ه��اي دانش بنيان ايراني و ش��ركت هاي 
خارجي ب��راي طراحي پلتف��رم محصوالت 
جديد ايران خودرو يك گام هوشمندانه 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و خودرو 

ساز شدن ايران خودرو است.

آثار برنامه های تولیدي و مالي ايران خودرو در بازارسرمايه

 روز گذش��ته مش��اور ارشد 
راه اقتصادی رئیس جمهور اعالم نقشـــه

ک��رد هفت تا ده س��ال برای 
گذشتن از رکود به وجودآمده در دولت قبل، زمان 
نیاز اس��ت که حدود سه سال از آن گذشته است.
این گفته وی در حالی مطرح ش��ده که در حدود 
دو س��ال پیش طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی 
اعالم کرد: اگر تحریم ها در شکل گیری و پیدایش 
اخی��ر اقتصاد ایران نقش داش��ته اس��ت، اما یقیناً 
عامل اصلی نبوده است، یعنی ٣ عمل در پیدایش 

وضعیت اقتصاد کنونی عامل مؤثر بوده است.
وی مدعی بود درآن زمان مدعی بود که ساختار 
اقتصادی نامت��وازن که از دوران قب��ل از انقالب به 
ارث رس��یده است، نخستین عامل مؤثر در پیدایش 
وضعیت اقتصادی کنونی بوده است و یکی از ثمرات 
نفتی بودن پدیده رش��د اقتصادی پایین است. بنده 
معتقدم دوران برنامه س��وم توس��عه علی رغم همه 
کاستی ها موفق تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا 
شده است که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در 

برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
 حال مس��عود نیلی، مش��اور اقتصادی رییس 
جمهور بااعالم این نظر که سه سال دیگراز بحران 
عبور می کنی��م می گوید: "باید به س��مت صنعتی 
برون گرا و پاس��خگو به نی��از جهانی گام برداریم"، 
زیرا س��طح درآمد خانوارهای ایرانی در س��ال 92 

حدود 22 درصد پایین تر از س��طح درآمد آنها در 
سال 86 بود که در همین بازه زمانی سطح درآمد 
یک خانوار روس��تایی ٣8 درصد کاهش پیدا کرد 
و ای��ن موضوع روی بازار تقاض��ای داخلی صنعت 

تأثیر گذاشت.
نیلی گفت: کاهش سرمایه گذاری در سال های 
86 ت��ا 92 روی رکود صنعت داخلی کش��ور تأثیر 
منفی داش��ت. هفت تا ده س��ال برای گذشتن از 
رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است 

که حدود سه سال از آن گذشته است.
مش��اور اقتصادی رئی��س جمهور اف��زود: در 
س��ال های 9١ و 92 ان��دازه صنع��ت ١7 درص��د 
کوچک تر ش��د که رش��د صنعتی در س��ال 9٣ تا 
95 بخش��ی از آن را جبران کرد و صنعت کش��ور 

هم اکنون ١.8 برابر صنعت در سال 8٣ است.
نیلی ابراز ک��رد: در حال حاضر ب��ازار داخلی 
کفاف صنعت را نمی دهد و باید به س��مت بازارهای 

مطمئن خارج از کشور حرکت کنیم.
وی گفت: ایدرو، به هم رس��انی کسب وکارها و 

جذب سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای ساختار 
بنگاه های کش��ور را جزو برنامه های محوری خود 
ق��رار دهد. نیلی ب��ا اعالم این که هن��وز یک مدل 
توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: 
در سال 8٠ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی 
برای کش��ور انجام ش��د، اما هنوز نتوانسته ایم یک 

سند یک پارچه در این بخش مصوب کنیم.
وی به نقش س��ازمان گس��ترش و نوسازی در 
توسعه صنایع کشور اشاره کرد و افزود: از گذشته 
ت��ا به ام��روز یک اس��تراتژی نانوش��ته در صنعت 
تعریف شد که براس��اس آن، اولویت دادن به بازار 
داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تأسیس ایدرو 
و حتی برنامه شش��م توس��عه نیز مورد توجه قرار 

گرفته بود.
مش��اور اقتصادی رییس جمه��ور اضافه کرد: 
متأس��فانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور 
نداش��ته ایم. صنعت باید برای توس��عه خود عالوه 
ب��ر بازار داخلی به فکر حض��ور پررنگ در بازارهای 
صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه 

ش��ود که تا چه میزان تقاضا ب��ا ظرفیت های فعلی 
صنعت مطابقت دارد.

مش��اور اقتصادی رییس جمهور ب��ا تأکید بر 
این که روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا 
همخوانی ندارد، گفت: در سال 9٠ و 9١ ما شاهد 
رش��د منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان 
جنگ نیز بی س��ابقه بوده، اما در حال حاضر امروز 
صنعت کش��ور تقریباً به دو برابر سال 8١ رسیده، 

اما سطح تقاضا به سطح سال 8١ است.
نیلی متذکر ش��د: امروز ش��کاف بین ظرفیت 
صنع��ت و تقاضا وج��ود دارد که اثر عینی آن بروز 
مش��کالت برای واحده��ای تولیدی اس��ت، البته 
واحده��ای تولیدی می گویند ب��ا کمبود نقدینگی 
روبه رو هس��تند و متقاضی منابع مالی هستند، اما 
مش��کل جدی تر از این حرف هاست. اگر فکری به 
حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور 
کوچک خواهد ش��د و مش��کل بیکاری و مس��ایل 
دیگر اتفاق خواهد افتاد. وی تنها راه افزایش تقاضا 
در بازار را توجه به تقویت خارجی دانست و گفت: 

صنعتگ��ران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما 
عمل به این مسئله راحت نیست و با دشواری های 
زیادی همراه اس��ت. وی افزود: صنعتی که فقط به 
ب��ازار داخلی اکتفا ک��رده، به راحتی نمی تواند وارد 
بازار صادراتی ش��ود، آن هم ب��دون تکنولوژی، در 

این مسیر باید اقدامات الزم انجام شود.
نیل��ی تصریح کرد: عالوه ب��ر کاهش تقاضا در 
اقتصاد کشور، ترکیب تقاضا نیز تغییر کرده است. 
ما ب��رای رفع مش��کالت نیازمند ی��ک دوره گذر 
هس��تیم تا بنگاه ها به س��مت بنگاه ه��ای صادراتی 
پیش بروند. مشاور اقتصادی رییس جمهور با اعالم 
این ک��ه خود به خود اش��تغال به وج��ود نمی آید، 
تصریح کرد: برای این که بنگاه ها به سمت صادرات 
پی��ش بروند، باید تغییری در آنها ایجاد ش��ود، در 
همین زمینه نقش س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
بس��یار پررنگ اس��ت و باید از این فرصت استفاده 
کند و با بهبود کس��ب وکار و جذب سرمایه گذاری 
خارجی اقدامات الزم را برای ارتقای بنگاه ها برای 

رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.
نیل��ی با بی��ان اینکه "اقتصاد م��ا چاره ای جز 
برونگرایی ن��دارد"، تصری��ح ک��رد: نمی توانیم به 
بانک ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی 
بدهن��د و از آن طرف واحده��ای تولیدی نتوانند 
پول بانک ه��ا را بازگردانند. باید بازارهای صادراتی 

را گسترش دهیم.

مشاورارشداقتصادیرئیسجمهورمدعیشد؛

عبور از رکود 4سال بعداز پسابرجام 

امسال؛
مسکن وارد بورس می شود

کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
ایران با اش��اره ب��ه اینکه از رويرینــگ

امس��ال مس��کن وارد بورس 
می شود گفت:خودروسازانی که خودروهای خود را 

در ب��ورس کاال عرضه کنن��د می توانند از معافیت 
١٠ درصدی مالیاتی برخوردار شوند.

به گزارش صدا و س��یما، حامد س��لطانی نژاد 
گف��ت: ابزاره��ای مالی ب��ورس در ب��ورس کاالی 
ایران می تواند س��رمایه های ما را در بخش مسکن 
به س��رمایه های مولد تبدیل ش��ود و از راکد بودن 

سرمایه ها در بخش مسکن جلوگیری می شود.

وی ادام��ه داد: این روش کم��ک می کند که 
مس��کن از رک��ود خارج ش��ود، چون ای��ن ابزارها 
می تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی 
که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری 
کند و در واقع س��رمایه ها به سمت مسکن حرکت 
می کند و حتی س��رمایه های خرد هم می تواند به 

کمک بخش مسکن بیاید.

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: با اتحادیه 
مشاورین امالک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن 
مذاکراتی داش��تیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن 
پیوند  داده و بدین ترتیب فردی که در کش��ور به 
دنبال پوش��ش ریسک افزایش قیمت مسکن است 
یا به دنبال تهیه مس��کن بلندمدت برای فرزندش 
اس��ت غیر از س��از و کارهای موجودی که در بازار 

مس��کن ما وجود دارد می تواند از ابزارهای بورسی 
هم بهره مند شود.

مدی��ر عامل ب��ورس کاال اف��زود: فروش های 
س��لف، فروش هایی هس��تند ک��ه در قالب اوراق 
صورت می گیرد و هر کس��ی که اوراق را به تعداد 
مش��خصی در سررسید داشته باشد می تواند متراژ 

معینی از یک ملک را تحویل بگیرد.

تعاونی های  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
توسـعه تولیدی فرش دستباف شهری و روستایی چرخ

از اجرای پایلوت طرح اش��تغال زایی 2٠ 
ه��زار نفری در حوزه فرش دس��تباف خب��ر داد و گفت: دولت 
وعده ک��رده تا کارت های اعتب��اری ١٠٠ میلیون ریالی خرید 

فرش دستباف ارائه کند.
عب��داهلل بهرام��ی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اینکه 
برای توسعه فعالیت های مربوط به حوزه فرش دستباف شهری 
و روس��تایی، اقدام��ات مؤثری ص��ورت پذیرفته اس��ت، اظهار 
داش��ت: تفاهم نامه هایی برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان 
فرش دس��تیاف در سراسر کشور امضا خواهد شد که درنهایت 

منجر به افزایش انگیزه تولیدی باشد. 

وی در پاسخ به این سؤال که سرانجام طرح ایجاد اشتغال 
2٠ هزار نفری اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف 
شهری و روستایی، چه شد، تأکید کرد: این طرح اشتغال زایی 
به معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده 
است که در مرحله اول به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد. 

وی اف��زود: پس از اس��تخراج نقاط ق��وت و ضعف طرح و 
موفقیت آن، طرح اشتغال زایی صنعت فرش دستباف کشور به 
طور رس��می کلید خواهد خورد، تا 2٠ هزار نفر فرصت جدید 
اش��تغال پیدا کنند. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی گفت: افزایش 
س��هم بازار فرش دستباف در کل کش��ور یکی از اهداف اصلی 

اقدامات است.

مقاممسئولبخشتعاونخبرداد؛

اجرایپایلوتطرحاشتغالزایی2۰هزارنفریفرشدستباف
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه  رئی��س 

صادرکنندگان ط��ال و جواهر گفت: طی جنباستانبول
س��ال های گذش��ته صن��ف م��ا دچ��ار 
آس��یب های بسیار شده و اکنون صادرات طال به رقمی نزدیک 
به صفر رس��یده اس��ت،  درحالیک��ه تایلند 26 میلی��ارد دالر و 
ترکیه حدود ١7 میلی��ارد دالر درآمد از طریق صادرات طال و 

جواهر دارند.
عبداهلل محمد ولی در گفت وگو با ایس��نا، عنوان کرد: طی 
سال های گذش��ته هزینه های سربار موجب ش��ده که شرایط 
تولید طال و جواهر در کش��ور مناس��ب نباشد و همکاران ما با 
٠.١ ظرفیت خود کار کنند. وی ادامه داد: هزینه های متعددی 
مانن��د بیم��ه و عوارض مختلفی که از س��وی ش��هرداری اخذ 

می ش��ود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و ش��یوه دریافت 
آن در مجموع ش��رایطی ایجاد کرده که تولید طال در کش��ور 
گران تمام می شود. بر همین اساس عده ای به فکر واردات طال 
افتاده و برخی هم س��وء اس��تفاده کرده و این کار را به ش��یوه 
قاچ��اق انجام می دهند که در نهای��ت این موضوع هم تاثیرات 
خاص خود را روی فعالیت  صنف ما بر جای گذاش��ته و موجب 

می شود در عمل بازار طال بی رونق شود.
محم��د ولی ب��ا تاکید بر اینکه هیچ ک��س قبول ندارد که 
صنای��ع و حرفه ها از پرداخت مالیات س��ر ب��از زنند، گفت: در 
خصوص مالیات بر ارزش افزوده الزم اس��ت در ش��یوه دریافت 
تغییراتی ص��ورت گیرد تا صنایع بتوانند بار دیگر در ش��رایط 

بهبود قرار گیرند.
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