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تاسيس شركت كشتيسازي چهارجانبه
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعالم كرد :تا پايان ماه ميالدي جاري شركت مشترك چهارجانبه با حضور ايدرو ،كشتيراني ،نفتكش و دوو تاسيس ميشود .منصور معظمي گفت :تا سال  ۱۴۰۴بر اساس يك
برآورد واقعگرايانه  ۳۷ميليارد دالر سرمايهگذاري براي ساخت انواع شناور مورد نياز كشور الزم است .معظمي با بيان اينكه بعد از برجام  ۱۹توافقنامه مشترك به امض ا رسيده تصريح كرد :از اين تعداد توافقنامه امضاشده تا
پايان سال هفت الي هشت مورد تبديل به قرارداد ميشوند و سهم ايدرو در تمام اين قراردادها و مشاركت با طرفهاي خارجي زير  ۴۹درصد است .براي پاسخ به اين نياز محتاج به سرمايهگذاري خارجي هستيم.

حمل و نقل

نخستين ايرباس ملكي نو بعد از  40سال در مهرآباد مينشيند

پرواز به وقت پنجشنبه

خبرگزاري مهر

گروه اقتصادي
باالخره در ماههاي پاياني
دول��ت يازده��م يك��ي از
دغدغهه��اي اصل��ي دولت ب��راي خريد
هواپيماهاي ن��و براي نوس��ازي ناوگان
هواي��ي كش��ور به ثم��ر نشس��ت .چند
روز پيش ب��ود كه نخس��تين هواپيماي
ايرباس 321بر اس��اس گواهينامه ثبت
هواپيماهاي جديد ،با ش��ماره س��ريال
 ۷۴۱۸به ن��ام ايراناير به ثبت رس��انده
ش��د ،تا اين هواپيما نخس��تين فروند از
هواپيماهاي مس��افرتي باشد كه پس از
نزديك ب��ه چهار دهه ،به طور مس��تقيم
از ش��ركتهاي هواپيماس��از خريداري
ش��ده و آخر هفته در ف��رودگاه مهر آباد
فرود ميآيد.
به اي��ن ترتيب و با نهايي ش��دن قرارداد
خريد  ۱۰۰فرون��د هواپيم��اي ايرباس
از س��وي ايراناي��ر و پيگي��ري مقدمات
الزم ب��راي ورود اين هواپيما ،س��ازمان
هواپيماي��ي به طور رس��مي نخس��تين
ايرب��اس  ۳۲۱را به نام اين ش��ركت ثبت
كرد و حاال چش��مها منتظر است تا فردا
خلبانهاي ايراني كه پيش از اين پرورش،
مديرعامل اي��ران اير وعده آن را داده بود
نخس��تين هواپيماي خريداري ش��ده را

در ف��رودگاه مهر آباد يا ام��ام خميني به
زمين بنشانند.
به نظر ميرس��د كمكم وعده مس��ووالن
هوايي كش��ور محقق ميشود و ميتوان
از اي��ن پس ب��ه وعدهه��اي ديگ��ر هم
اميدوارتر ن��گاه كرد كه س��اير قولهاي
مس��ووالن هم به ثمر بنش��يند .پيش از
اين پ��رورش ،مديرعام��ل ايراناير گفته
بود كه نخس��تين فرون��د از هواپيماهاي
خريداريش��ده تا پي��ش از نوروز ۱۳۹۶
به ايران ميرس��د و حاال دو ماه مانده به
نوروز اگر چرخهاي ايرباس باند فرودگاه
ايران را لمس كند رسما اين وعده محقق
ميش��ود .او خوشبين است كه در سال
 ۲۰۱۷مي�لادي حدود هش��ت فروند از
هواپيماهاي خريداري ش��ده از شركت
ايرباس وارد ناوگان ايران شود.
در كن��ار ايرب��اس ،ايراناي��ر چند هفته
قبل ق��رارداد خريد هواپيما از ش��ركت
هواپيمايي بويينگ را نيز به امضا رس��اند
كه در راس��تاي آن نخستين فروند از اين
هواپيماها از ارديبهش��تماه سال ۱۳۹۷
تحويل ايران خواهد شد.
هم��ان ماههاي ابت��داي حض��ور دولت
يازده��م ب��ود ك��ه در جري��ان برگزاري
هماي��ش داووس و حض��ور روحاني در
داووس موضوع خريد هواپيماهاي جديد

براي ن��اوگان هوايي م��ورد گفتوگوي
طرفهاي اروپايي ق��رار گرفت و كمكم
موضوع نياز ايران به ناوگاني جديد رسما
بر سر زبانها افتاد.
بعد از آن بود كه در جلسات مختلف تيم
كارشناسي وزارت راه و شهرسازي و راس
آن قائممق��ام وزير ،بحثه��اي مرتبط با
خريد هواپيما را دنبال كردند كار به جايي
رسيد كه حتي دو همايش بينالمللي نيز
در اين خصوص برگزار ش��د تا مذاكرات
جديتر و درخواستها رسميتر شود.
در نهاي��ت بهمن ماه س��ال گذش��ته كه
رييسجمه��ور در جريان س��فر خود به
فرانس��ه مرحله نخس��ت قرارداد خود با
فروش��ندگان هواپيم��ا را امض��ا كرد كه
نتيجه اجرايش ،آغ��از انقالبي در صنعت
هواپيمايي ايران ب��ود؛ انقالبي كه پس از
چند ماه انتظار س��رانجام با چراغ س��بز
خزانهداري امريكا كليد خورد.
ورود ايرباس بعد از  40سال

پس از نزديك به  4دهه كه با پيگيريهاي
امريكا ف��روش هواپيماهاي مس��افرتي
نو ب��ه ايران ممنوع ش��ده ب��ود حتي در
جري��ان تحريمه��اي چندگان��ه امكان
تعمير يا دريافت قطعات نيز براي ناوگان
ايران وج��ود نداش��ت حاال و ب��ه دنبال

اجراييش��دن توافق هس��تهاي شرايط
به طور قابلتوجه��ي تغيير كرده و ايران
اير ميتواند پس از س��الهاي طوالني از
هواپيماهاي نو استفاده كند.
به اين ترتي��ب وزارت راه و شهرس��ازي
كه نخس��تين مذاكرات خود را با شركت
هواپيماي��ي ايرباس از چند هفته پيش از
نهايي ش��دن برجام آغاز ك��رده بود و به
فاصله چند روز پس از اجرايي شدن توافق
هستهاي نيز كار خود را به شكلي رسمي
ادامه داد ،سرانجام در پيش قراردادي كه
بهمنماه سال گذشته به امضا رسيد رسما
قرارداد خريد  118فروند ايرباس جديد را
به جريان انداخت .اين قرارداد موجب شد
تا تمايل طرف ديگر ماجرا يعني بويينگ
نيز به ورود به بازار ايران بيشتر شود.
بر اس��اس قرارداد منعقد شده در مسير
اج��راي اين ق��رارداد ،ايرب��اس بايد 85
درص��د از منابع اعتب��اري مربوط به اين
هواپيماه��ا را تامين كند .اي��ران در ابتدا
تنها  15درصد از مناب��ع مالي مربوط به
اين ق��رارداد؛  10ميليارد دالر را به طرف
فرانس��وي تحويل خواهد داد .پيچيدگي
بحث فاينانس و البته مشكالتي كه بر سر
راه نظ��ام بانكداري ايران وجود داش��ت،
باعث شد نهايي كردن اين پيشقرارداد
براي چن��د ماه به طول بينجامد .البته در
اين راس��تا يك موضوع نيز اهميت بسيار
زيادي داشت و آن ضرورت صدور مجوز
الزم از س��وي وزارت خزانهداري امريكا /
اوفك بود.
امريكاييها بر اس��اس طرحي نانوش��ته
اعالم كردند :هر هواپيمايي كه س��اخت
امريكا اس��ت ي��ا حداق��ل  10درصد از
تجهي��زات آن را ش��ركتهاي امريكايي
تامي��ن ميكنند باي��د براي ف��روش به
ايران مجوز رسمي اين سازمان را داشته
باشند؛ مجوزي كه صدور آن چند ماه به
طول انجاميد تا سرانجام با اعالم رسمي
مسووالن ايرباس نهايي شود.
17فروند هواپيماي فرانسوي
در راه ايران

طبق اعالم اين شركت فرانسوي ،ايرباس
ميتواند  17فرون��د از هواپيماهاي خود
را با مجوز ارايه ش��ده از س��وي اوفك به
ش��كل فوري به اي��ران تحوي��ل دهد .به
اين ترتيب احتماال ش��رايط براي فروش
هواپيماه��اي بعدي نيز فراه��م خواهد
شد .حتي در گمانهزني برخي رسانههاي
خارجي آم��ده كه با درياف��ت اين مجوز
هواپيماهاي بويينگ خريداري ش��ده از
س��وي ايران نيز ميتوانند به زودي وارد
ناوگان كشور شوند.

حاال در شرايطي در نخستين روز از فصل
سوم سال  95قرارداد ورود هواپيماهاي
جديد به ايران نهايي شده كه پيش از اين
وزير راه و شهرسازي رسما اعالم كرده بود
با وجود تمام كارشكنيها ،ايران نخستين
هواپيماهاي خود را در فصل پاييز دريافت
خواهد كرد .وعدهاي كه خيلي زود محقق
شد تا پس از آن امكان پيگيري ديگر ابعاد
در توسعه صنعت هوانوردي فراهم شود.
ايران اع�لام كرده براي  10س��ال آينده
نياز به  500فروند هواپيماي مس��افرتي
خواهد داش��ت كه تاكنون پيشقرارداد
خريد  118فروند از ايرباس و حدود 120
فروند از بويينگ به امضا رسيده است .در
صورت نهايي شدن اين قرارداد خيلي زود
نيمي از راه مدنظر كشور در اين حوزه طي
خواهد شد.
به گفت��ه فره��اد پ��رورش ،مديرعامل
ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس�لامي
(هما) ،هما تصميم دارد كه از اين ايرباس
در شبكه داخلي اس��تفاده كند .با وجود
اينكه اين هواپيما بيش��تر براي ش��بكه
بينالمللي مناس��ب اس��ت ام��ا فعال در
شبكه داخلي از آن استفاده ميشود .طبق
ق��رارداد ،هواپيمايي كه روز پنجش��نبه
تحوي��ل تهران داده ميش��ود هواپيماي
 ۳۲۱ايرباس و با ظرفيت  ۱۹۵نفر است.
هنوز مش��خص نيست كه مراسم تحويل
نخس��تين ايرب��اس در كدام ي��ك از دو
فرودگاه مهرآباد و امام باشد.

نوروز  96با
هواپيماي جديد

مديرعامل ايراناير پيش
از اي�ن ،ابراز امي�دواري
كرده ب�ود كه نخس�تين
فرون�د از هواپيماه�اي
خر يد ا ر يش�د ه ت�ا
پي�ش از ن�وروز  ۱۳۹۶به
اي�ران برس�د .ايراناي�ر
اعلام ك�رده در صورت
اجراي�ي ش�دن اي�ن
قرارداد ،ميت�وان انتظار
داش�ت در س�ال ۲۰۱۷
ميلادي حدود هش�ت
فرون�د از هواپيماه�اي
خر يد ا ر يش�د ه ا ز
ش�ركت ايرب�اس وارد
ناوگان ايران شود.

اخذ موافقت اصولي براي  7ايرالين
جديد

از س��ويي علي عابدزاده ،رييس سازمان
هواپيماييكش��وري از برنامههاي جامع
براي افزايش توان عملياتي فرودگاههاي
كش��ور خبرداده و با اعالم اينكه افزايش
مقاصد پروازي دستور كار آينده سازمان
هواپيماييكش��ور اس��ت ،گفته اس��ت:
 ۷ايرالي��ن جديد موافق��ت اصولي اخذ
كردهاند .با توجه به پيش��رفت مذاكرات
خريد هواپيم��ا تا مرحله عق��د قرارداد،
اميدوار هس��تيم كه ط��رف خارجي پاي
امضاه��اي خ��ود بماند و ب��ا پايبندي به
قولهايش ،اي��ران بتوان��د از خريدهاي
هوايي خود استفاده كند.
وي با اش��اره ب��ه تجهيز صنع��ت هوايي
ايران به ح��دود  ۲۰۰فرون��د هواپيماي
جديد در پي ق��رارداد با ايرباس ،بويينگ
و ،ATRگفت :افزاي��ش مقاصد پروازي
در دس��توركار آينده س��ازمان اس��ت و
باوج��ود اينك��ه فع�لا افزاي��ش مقاصد
جديدي نداشتهايم اما قرار است براي آن
برنامهريزي شود.

مصارف عمومي  20درصد افزايش يافت
منابع

رشد  9درصدي منابع عمومي دولت
رشد  24درصدي درآمدهاي عمومي
رشد 27درصدي مالياتها
رشد  18درصدي ساير درآمدها
رشد  87درصدي درآمد حاصل از سود
سهام شركتهاي دولتي
كاهش 22درصدي درآمدهاي نفتي
كاه��ش 32درصدي درآم��د حاصل از
واگذاري شركتهاي دولتي
رش��د  800برابري ف��روش اوراق مالي
دولتي
مصارف

افزايش  20درص��دي مصارف عمومي
دولت
افزايش 19درصدي اعتبارات هزينهاي
افزايش  10درص��دي حقوق و مزاياي
مستمر كاركنان
رش��د اعتب��ارات تمل��ك داراييهاي
سرمايهاي به ميزان  4درصد
عملك��رد اعتبارات تمل��ك داراييهاي
مالي در هفت ماهه س��ال جاري به ميزان
 31176ميليارد ريال اس��ت در حالي كه
در هفت ماهه نخس��ت س��ال گذشته 35
ميليارد ريال عملكرد داشته است
در هفت ماهه سال  1395جهت تامين

كسري منابع به ميزان  182131ميليارد
ريال از تنخواهگردان خزانه بانك مركزي،
منابع ماده  125قانون محاسبات و بند (ز)
تبصره ( )5قانون بودجه  1395اس��تفاده
ش��ده اس��ت( .اين رقم در مدت مش��ابه
س��ال قبل مع��ادل 43075ميليارد ريال
بوده است)
رش��د كس��ري تراز عملياتي به ميزان
17درصد (درآمدهاي عمومي -اعتبارات
هزينهاي)
رش��د  23درص��دي ت��راز مال��ي
(واگذاريهاي مالي -اعتبارات مالي)
كاهش34درص��دي ت��راز س��رمايهاي
(واگذاريه��اي س��رمايهاي -اعتب��ارات
سرمايهاي)

امسال براي دولت به مراتب سختتر از هر
سال ديگري اس��ت .سال  ١٣٩٥در حالي
آغاز ش��د كه چند ماه پي��ش از آن توافق
هستهاي موس��وم به برجام ميان ايران و
كش��ورهاي  ٥+١امضا ش��ده بود و تصور
ميش��د با كنار رفتن تحريمه��ا ،اقتصاد
ايران فضاي رش��د و رونق داش��ته باشد؛
حتي بدبينترين تحليلگ��ران اقتصادي
كه تنه��ا  ٢٠درصد مش��كالت اقتصادي
را ب��ه تحريمها مرتبط ميدانس��تند هم

از جداول كه البت��ه عملكرد هفت ماهه را
نش��ان ميدهد  ١٢هزار ميلي��ارد تومان
پرداخت عمراني برداش��ت ميش��ود اما
همين هفته گذش��ته محمدباقر نوبخت
در نشس��ت خبري خود گفته بود تا پايان
آبانماه  ٢٠ه��زار ميليارد توم��ان اعتبار
عمراني پرداخت شده است .به اين ترتيب

اگر جداول عملكرد بودجه هشت ماهه هم
اين عدد را گواهي دهد به مفهوم آن است
كه دولت فقط در آبان ماه  ٨هزار ميليارد
تومان به اين بخش اعتبار تزريق كرده كه
ميتوان از آن به عنوان يك ركوردشكني
در ميزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمراني
ياد كرد.

بورس

بازار انرژي

قيمت طال افزايش يافت

كاهش گازهاي گلخانهاي تا  560مگاتن

كاهش ارزش دالر و نگرانيها از تبعات خروج انگليس از اتحاديه اروپا موجب شد تا تقاضا براي خريد طال افزايش يابد و قيمت فلز زرد
امروز به باالترين رقم طي بيش از يك ماه گذشته برسد .هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور  0/3درصد
رشد كرد و به  1184/56دالر رسيد .بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه به  1185/80دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت از پنجم
دس��امبر بود .در بازار نيويورك ،هر اونس طال براي تحويل در فوريه ثابت بود و در  1184/60دالر ايس��تاد .بهاي معامالت اين بازار روز
گذش��ته  11/50دالر يا  1/4درصد افزايش يافت و در  1184/90دالر بسته شد .به گفته دانيل هاينس ،تحليلگر گروه بانكي ،ANZ
اظهارات اخير درباره روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر ارزش پوند تاثير منفي گذاش��ته و تقاضا براي خريد داراييهاي مطمئن را
تقويت كرده است .پوند روز سهشنبه پس از اظهارات ترزا مي ،نخست وزير انگليس كه احتمال تغيير روابط تجاري با اتحاديه اروپا پس
از خروج اين كشور از اين بلوك را برانگيخت ،سقوط كرد .طال همچنين در آستانه سال نوي چيني در ماه جاري ،از خريد فيزيكي قوي
در چين مورد حمايت قرار گرفته است با اين همه دورنماي قيمت طال در بلندمدت ضعيف مانده است .اين فلز ارزشمند در ميانمدت با
موانع متعددي براي صعود روبهروست و انتظار نميرود افزايشي كه در هفتههاي اخير مشاهده شده است ،به صعود قابل توجهي منتهي
شود .دورنماي افزايش نرخهاي بهره امريكا بزرگترين عامل تاثيرگذار بر طال در سال  ۲۰۱۷است .طال به افزايش نرخهاي بهره امريكا
فوقالعاده حساس است زيرا نرخهاي بهره باالتر هزينه نگهداري اين فلز كه سوددهي ندارد را افزايش داده و به جذابيت سرمايهگذاري
در آن لطمه ميزند .ش��اخص دالر امريكا در معامالت روز سهش��نبه  0/3درصد كاهش يافت و در  101/64واحد ايستاد .بازار منتظر
كنفرانس مطبوعاتي روز چهارشنبه دونالد ترامپ ،رييسجمهور منتخب امريكاست كه ممكن است در اين كنفرانس جزييات بيشتري
از سياستهاي اقتصادي كه پس از به دست گرفتن قدرت اجرا خواهد كرد ،ارايه دهد .به گفته جيمز استيل ،تحليلگر بانك اچ اس بيسي،
با نزديك شدن به زمان تحليف ترامپ ،سرمايهگذاران طال به دقت تحوالت سياسي را دنبال ميكنند و هر گونه تنش ژئوپولتيكي ،تقاضا
براي خريد طال به عنوان دارايي مطمئن را به دنبال خواهد داشت .ذخاير طالي «اس پي دي آر گولد تراست» كه بزرگترين صندوق
سرمايهگذاري تحت حمايت طال در جهان است ،روز دوشنبه  1/06درصد كاهش يافت و به  ۸۰۵تن رسيد .ذخاير اين صندوق حدود
 ۱۵درصد از زمان انتخابات رياس��تجمهوري امريكا در هشتم نوامبر كاهش يافته است .در ميان ساير فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره
براي تحويل فوري  0/4درصد افزايش يافت و به  16/62دالر رسيد و هر اونس پالتين با  0/3درصد افزايش 977/10 ،دالر معامله شد.

مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داد

سرپرس�ت مركز توس�عه تج�ارت الكترونيكي:
واگ�ذاري نظارت بر ش�بكههاي مج�ازي /تجارت
الكترونيك هم ماليات دارد .مركز توسعه تجارت
رييس انجمن انبوهس�ازان تهران :افت معامالت
مسكن به صعود دالر ربطي ندارد .ايسنا
تسنگآهنتا
دولتاسترالياپيشبينيكرد:قيم 
سال آينده نصف ميشود .رويترز
آذرماه امسال توليد انواع كاميون در خودروسازان
داخلي به طور ميانگين  19/5درصد افزايش يافت.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اگزونمبيل در زمان رياس�ت نامزد پست وزارت
امور خارجه امري�كا با ايران روابط تجاري داش�ته
است .يواستودي
 ۷۵درص�د ظرفي�ت اش�تغال تعاونيهاي فرش
دس�تباف خالي اس�ت /رش�د اقتصادي با اشتغال
همراه نيست .فارس

موانع رشد كسبوكارهاي
خرد در تهران

به روايت آمار

فكر نميكردند در س��ال جاري مشكالت
اقتصادي بيش از سالهاي  ٩٣و  ٩٤باشد.
اين مس��اله در زمينه فروش نفت قرار بود
بيش از هر جاي ديگري خودنمايي كند.
بان��ك مرك��زي در ج��داول عملك��رد
بودجه هفت ماهه س��ال جاري ،مجموع
درآمده��اي دول��ت را  ٦٩ه��زار ميليارد
تومان در هفت ماه نخس��ت س��ال جاري
برآورد كرده اس��ت؛ حال آنكه پيشبيني
قوه مجريه ب��راي اين مدت رقمي بيش از
 ٩٣ه��زار ميليارد تومان بود .اين در حالي
اس��ت كه در هفت ماه نخست سال جاري
دولت  ١١١ه��زار ميلي��ارد تومان هزينه
كرده كه نش��اندهنده كس��ري  ٤٢هزار
ميليارد توماني است .س��ادهتر بخواهيم
بگوييم دولت تا مهر ماه امسال  ١١١هزار
ميليارد توم��ان خرج كرده و در مقابل ٦٩
هزار ميليارد تومان درآمد داش��ته است.
كمي رديفهاي جدول بودجه را كه پايين
ميرويم به پرداختهاي عمراني ميرسيم
كه مانند هميش��ه با عقبماندگي همراه
اس��ت .به جاي  ٣٤هزار ميلي��ارد تومان
 ١٢هزار ميلي��ارد تومان پرداخت ش��ده
اس��ت .بنابراين دولت از  ٤٢هزار ميليارد
تومان كسري كه داشته  ٢٢هزار ميليارد
تومان س��هم بخش عمراني را نداده است.

اعالن

سرخط خبرها

طبق آمارهاي به ثبت رسيده در  30سال گذشته نياز انرژي جهان به مقدار قابل مالحظهاي افزايش يافته است .در سال 1960
مصرف انرژي جهان معادل  3/3گيگاتن بوده اس��ت .در س��ال  1990اين رقم به  8/8گيگاتن بالغ شد كه داراي رشد متوسط
س��االنه 3/3درصد بوده و حدود  167درصد افزايش نش��ان ميدهد و در حال حاضر مصرف ان��رژي جهان 10 Gtoe/year
است .پيشبيني ميشود اين رقم در سالهاي  2025به  14 Gtoe/yearافزايش يابد .اين ارقام نشان ميدهد ميزان مصرف
انرژي جهان در قرن آينده باالس��ت و بالطبع منابع انرژيهاي فسيلي در قرنهاي آينده ،جوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا،
تكامل و توسعه نخواهد بود .بنابراين استفاده از منابع جديد انرژي به جاي منابع فسيلي امري الزامي است .پيشبيني ميشود
با رش��د استفاده از انرژيهاي تجديدپذير انتشار گاز دياكس��يد كربن به ميزان  220تا  560مگاتن در فاصله زماني  2010تا
 2050كاهش يابد .با اين وجود نقش انرژيهاي تجديدپذير در كاهش گازهاي گلخانهاي بسيار مهمتر از انرژي هستهاي و گاز
طبيعي ارزيابي ميش��ود .هماكنون  6نوع انرژي تجديدپذير در جهان شناخته شدهاند كه انرژي زيستتوده ،انرژي مستقيم
خورشيد ،انرژي زمينگرمايي ،انرژي بادي ،انرژي درياها و انرژي هيدروژني از جمله آنهاست .مطابق پيشبينيها ،انرژيهاي
تجديدپذير تا سال  2050ميالدي بيش از  80درصد از مجموع عرضه جهاني انرژي را به خود اختصاص خواهند داد .در سالهاي
اخير با توجه به اينكه منابع انرژي تجديدناپذير رو به اتمام
هستند اين منابع مورد توجه قرار گرفتهاند .در سال 2006
حدود  18درصد از انرژي مصرفي جهاني از ران انرژيهاي
تجديدپذير به دست آمد .س��هم زيستتوده بهطور نسبي
حدود 13درصد كه بيش��تر جهت حرارتدهي و  3درصد
انرژي آبي بود 2/4 .درصد باقيمانده شامل نيروگاههاي آبي
كوچك ،زيستتوده مدرن ،انرژي بادي ،انرژي خورشيدي،
انرژي زمينگرمايي و س��وختهاي زيس��تي اس��ت كه به
سرعت در حال گسترش هستند.

مصاحبه ب��ا بيش از  ۴۰كس��ب و كار
خ��رد در ته��ران نش��ان ميدهد ۶۰
درصد مصاحبه ش��وندگان باال بودن ميزان اجارهها،
۵۰درص��د ركود ب��ازار و  ۳۸درص��د ناعادالنه بودن
مالياتها را به عن��وان مانع كار خود ميدانند .فضاي
كس��ب و كار آن هم ب��راي واحده��اي توليدكننده
كوچك و متوسط همواره نكتهاي مهم و حايز اهميت
به ش��مار ميرفته و آنها حتي بر اي��ن باور بودهاند كه
اگر اين محيط براي كاس��بي آنها فراهم باشد ،نياز به
حمايت دولتيها هم ندارند و شايد مراجعاتشان هم
به بانكها براي دريافت وام ،به حداقل برسد ،چراكه
محيط اين زمينه را براي كس��ب درآمد بيشتر براي
آنها فراهم ميكن��د .حال بازوي پژوهش��ي مجلس
شوراي اسالمي مطالعهاي را انجام داده كه بر اساس
مصاحبه ب��ا  ۴۰كس��ب و كار خرد در ته��ران نتايج
متعددي به دست داده اس��ت .اين در حالي است كه
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعالم اين مطلب
كه در ادبي��ات علمي كارآفريني در س��الهاي اخير
تمركز زيادي بر نقش كسب و كارهاي خرد ،كوچك
و متوسط به دليل تحريك رشد اقتصادي كشورها از
طريق خالقيت باال و نوآوري سازماني درون آنها شده
است ،هدف اين گزارش را پرداختن به موانع محيطي
تاسيس و رشد كسب و كارهاي خرد در تهران اعالم
ميكن��د .از آنجا كه مس��ائل توليدكنندگان خرد در
پايتخت ميتواند نمونهاي از مس��ائل مبتال به س��اير
توليدكنندگان خرد در ديگر نقاط كشور باشد ،توجه
به نتايج اين گزارش ميتواند در تحقق راهبرد «تولد
و رش��د بنگاههاي خرد» حداقل در كالنش��هرهاي
كشور موثر باشد .بر همين اساس ،مطالعات تطبيقي
در رابطه با تاسيس و رش��د كسب و كارهاي خرد در
س��اير كشورها نش��ان ميدهد مواردي چون كاهش
تقاضا در بازار ،عدم توانايي در دستيابي به نقدينگي
مورد نياز ،سيس��تمهاي مالياتي پيچيده و ش��رايط
ناپاي��دار اقتصادي ،موانع توليد و توس��عه كس��ب و
كارهاي خرد هستند .بر اساس انجام مطالعه ميداني
با مصاحبه بيش از  ۴۰كسب و كار خرد در تهران۶۰ ،
درصد مصاحبهش��وندگان باال بودن ميزان اجارهها،
 ۵۰درص��د ركود ب��ازار و  ۳۸درص��د ناعادالنه بودن
مالياتها را به عنوان مانعي مهم در برابر تاس��يس و
رشد كسب وكارهاي خرد عنوان كردهاند.

دريچه
ترانزيت ايران  ۲۷متولي دارد

متولياني كه ترمز ترانزيت را
كشيدهاند

با وجود موقعي��ت كمنظير جغرافيايي
اي��ران ،وج��ود  ۲۷متول��ي در بخش
ترانزي��ت ،به يك��ي از موانع بزرگ رون��ق حمل و نقل
بينالملل��ي از مس��ير ايران تبديل ش��ده اس��ت .آمار
منتشرشده از سوي گمرك نشان ميدهد كه از ابتداي
س��ال تاكنون ،چين بزرگترين ترانزيتكننده كاال از
ايران بوده اس��ت و پس از آن امارات ،تركيه و عراق قرار
دارند .نگاه��ي به رقم كاالهاي ترانزيت ش��ده از چين
(حدود يك ميليون و  ۲۹۳هزار تن) نشان ميدهد كه
ترانزيت اين ميزان كاال در  ۱۰ماهه س��ال جاري ،رقم
قابل توجهي نيست ،ضمن اينكه مقايسه آمارترانزيت
 ۷ماهه امسال ( 6/9ميليون تن) نسبت به مدت مشابه
سال قبل ( 9/4ميليون تن) هم از كاهش  ۲۶درصدي
حكايت دارد.
كارشناس��ان صنعت حمل و نقل معتقدند كه كاهش
ميزان ترانزيت در سال جاري عالوه برافت حجم تجارت
جهاني ميتواند به مش��كالت موجود در اين صنعت و
حمل و نقل كاال بيفزايد؛ موضوعي كه عضو علي البدل
هياترييسهانجمنشركتهايحملونقلبينالمللي
هم به آن اشاره ميكند و ميگويد :حجم ترانزيت كاال از
ايران نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري داشته
اس��ت كه يكي از داليل آن را باي��د در قوانين گمركي
كشور جس��توجو كرد و اگرچه قوانيني براي ترانزيت
كاال وجود دارد اما گمرك با بخشنامههايي آنها را ناديده
ميگيرد .عليرضا پاسبان ميگويد :در كشورهاي ديگر
از جمله تركيه و بلغارستان ،تمام تسهيالت الزم براي
كاميونهاي ترانزيتي فراهم ميشود و در هيچ كشوري
كاميون حامل كاال بيش از دوساعت پشت مرز نميماند.
در ايران فعاليت در حوزه ترانزيت با مشكالت بسياري
همراه اس��ت و گاهي براي عبور كاالي ترانزيتي در مرز
بندرعباس و بازرگان ۳تا  ۴روز زمان نياز است و مواردي
مانند بهداشت و استاندارد كاالهاي عبوري مورد بررسي
قرار ميگيرد .به گفته پاسبان ،بررسي موارد بهداشتي
كاال قابل توجيه اس��ت اما پيگيري استاندارد كاالهاي
ترانزيتي زمانبر بوده و انجام آن لزومي ندارد .اين فعال
ح��وزه حمل ونقل بينالمللي اضاف��ه ميكند :از ديگر
ل ونقل بينالمللي با آن
مس��ائلي كه فعاالن حوزه حم 
مواجه هس��تند افزايش قيمت هر تن كيلومتر (واحد
اندازهگيري قيمت بار) طي يكسال گذشته است كه
حدوددوبرابرشدهاست؛درسالهايگذشتهقيمتيك
تومان سپس دو تومان و هماكنون  ۱۵تومان شده است.
پاسبان به تالش كشورهاي همسايه براي كسب سهم
ايران در ترانزيت كاال اشاره ميكند و ميگويد :هماكنون
كش��ور آذربايجان از طريق درياي خزر به كاميونهاي
تركيهاي خدماترساني ميكند .كاميونهاي ترك از
درياي خزر به گرجستان وارد شده و از آنجا با كشتي در
بندر تركمن باشي پياده ميشوند كه اين مسير ارزانتر
و كوتاهتر بوده و استقبال خوبي هم از آن شده است.
اين فعال حوزه صنعت حمل و نقل ،اضافه ميكند :يكي
ديگر از اقدامات كشورهاي همسايه براي كاهش نقش
ايران در ترانزيت كاال مربوط به تركمنس��تان است كه
اين كشور تعرفه گمركي كاال از مرز ايران را افزايش داده
است تا از اين طريق ميزان ترانزيت كاال از ايران افت كند.
ترانزي��ت كاال در ايران ۲۷ ،نهاد و ارگان متولي دارد كه
اين موضوع مشكالت متعددي را براي فعاالن اين حوزه
ايجاد كرده كه زمان و هزينهه��اي ترانزيت را افزايش
داده و تعداد مشتريان را كاهش داده است .آمار ترانزيت
كاال از ايران همواره پايين بوده است و در سالهايي كه
اين آمار باال بوده سهم حداكثري آن مربوط به ترانزيت
س��وخت بوده كه حمل و نقل سوخت مقطعي است و
نبايد در آمار لحاظ شود.

عددنوشت

سهم گوشيهاي قاچاق در بازار

90درصد

رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي گفت كه از ميان
شركتهايي كه براي واردات رس��مي آيفون مجوز
گرفتهاند تنها هش��ت تا  ۹ش��ركت موفق به واردات
ش��دهاند و همچنان بيش از  ۹۰درص��د اين بازار در
اختيار كاالي قاچاق است .غالمحسين كريمي درباره
وضعيت اين روزهاي آيفون در بازار ايران اظهار كرد:
متاس��فانه با وجود اينكه ش��ركتهاي مجوز گرفته
براي واردات رسمي اين برند دست به كار شدهاند اما
حجم كاالي قاچاق در اين بازار هنوز بسيار باالست
و تنها  ۷تا  ۸درصد در اختيار واردات اين ش��ركتها
ق��رار دارد .وي ب��ا بيان اينك��ه براي انج��ام واردات
رس��مي هزينه نهايي حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد بيش از
نمونههاي قاچاق تمام ميش��ود ،گفت :مشتري نيز
معموال ترجيح ميدهد كه كااليي با قيمت پايينتر
و گارانتي غيررس��مي را خريداري كن��د .بر همين
اساس رقابت ميان ش��ركتهاي واردكننده رسمي
با واردكنندگان قاچاق دشوار شده و كار را براي اين
گروه سختتر ميكند.

برنامه ضريب بازيافت ميادين

۴۰درصد

معاون توسعه و مهندسي ش��ركت ملي نفت با بيان
اينكه ضري��ب بازياف��ت ميادين نفت��ي و گازي در
ح��ال حاضر در ايران  ۲۷تا  ۲۸درصد اس��ت ،گفت:
اين ميزان بايد به  ۴۰درصد طي  ۳۰س��ال برس��د.
منوچهري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران با نفت گره
خورده اس��ت ،افزود :اگرچه در دنيا ش��اهد تحوالت
سريع در دنياي انرژي خواهيم بود ،اما همچنان شاهد
رش��د انرژيهاي هيدروكربني به ويژه گاز هس��تيم
و با وج��ود اينكه در زمينه مديري��ت مصرف در دنيا
اتفاقات خوبي افتاده است ،اما بخشهاي عمدهاي از
آسيا ،آفريقا ،امريكاي جنوبي و ...رشد خواهند كرد
و به دنبال رش��د آنها مصرف انرژي مخصوصا منابع
هيدروكربن��ي افزايش پيدا ميكند .وي با اش��اره به
تحوالت امريكا در زمينه ان��رژي اظهار كرد :اكنون
امريكا تبديل به صادركننده گاز ش��ده و پيشبيني
ميشود در آينده نفت هم صادر كند.

سهم ويديوها از اينترنت

80درصد

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
اع�لام ك��رد :پيشبينيها نش��ان ميده��د تعداد
مش��تركان تلفن همراه در س��ال  ۲۰۲۰به بيش از
پنج ميليارد و  ۴۰۰ميليون نفر رس��يده و به موازات
آن مصرف داده ني��ز افزايش خواهد يافت تا آنجا كه
س��هم ويديو از ترافي��ك داده دني��ا از  ۶۴درصد در
س��ال  ۲۰۱۴به  ۸۰درصد در س��ال  ۲۰۱۹خواهد
رسيد .علياصغر عميديان با اشاره به اينكه همزمان
ب��ا افزاي��ش اهمي��ت و ارزش محت��وا رويكردهاي
بينالمللي نيز در اين زمينه تغيير كرده است ،گفت:
در حال حاضر در حوزهه��اي بينالمللي دو رويكرد
 Sponsored dataيا محتوا و اطالعات حمايت
ش��ده و رويك��رد  Net Neutralityيا بيطرفي
نس��بت به محتوا در زمينه اراي��ه خدمات محتوايي
وجود دارد كه در رويكرد اول برخي محتواهاي خاص
و پردرخواست از سوي برخي اپراتورها ارجحيت داده
ش��ده و حمايت ميشوند و در اين رويكرد مشتريان
ميتوانند بدون اس��تفاده از حجم ترافيك ماهانه يا
با نرخ ارزانتر از برخي محتواها بهرهمند شوند .وي
افزود :در رويكرد دوم با همه محتواها در شبكه بهطور
يكسان برخورد ميشود و كشش مشترك نسبت به
محتوا تعيينكننده است.

دريافتكنندگان بيمه بيكاري

۲۲۰هزارنفر
معاون حمايت از مش��اغل و ني��روي بيكاري وزارت
تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي گف��ت :در حال حاضر
بي��ش از  ۲۲۰هزار نفر در كش��ور از بيم��ه بيكاري
بهرهمند هس��تند .كريم ياوري با اش��اره به بررسي
مشكالت پرداخت بيمه بيكاري گفت :بيمه بيكاري
نوعي حمايت اجتماعي دولت از كارگراني اس��ت كه
بدون ميل و اراده از كار بيكار ش��دند يا كارگراني كه
در برخي كارگاهها بر اثر حوادث قهريه دچار آسيب
ش��دند .وي با بيان اينكه كارگران اين بنگاهها بدون
سوابق بيمهاي مشمول بيمه بيكاري هستند ،گفت:
البته در بنگاههايي كه اصالح ساختار اقتصادي اتفاق
افتاده يا ش��اهد جابهجايي مكاني هستيم حمايت از
كارگران در قالب بيمه بيكاري انجام ميشود .در حال
حاضر  ۲۲۰هزار نفر در كشور كه قبال شاغل بودند از
مقرري بيمه بيكاري استفاده ميكنند.

