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با آغاز ثبت نام آزمون استخدامی
بخش خصوصی صورت گرفت:

رقابتبرای 10هزارفرصت
شغلیدر1750
شرکتدانشبنیان
محمد اکبری  -سومین آزمون استخدامی
بخش خصوصی ،شرکتهای صنعتی،
تــجــاری و فــنــاور کشوربه طــور رســمــی از
دیــروز آغــاز شــد .دبیر همایش نخستین
مجمع هماهنگی با بیان این که پیشبینی
میکنیم امسال  10هــزار معرفی موفق
داشته باشیم در جمع خبرنگاران گفت:
داوطلبان میتوانند برای ثبت نام دراین
دوره آزمــون به سایت  www.inre.irیا
دفاتر رسمی پیشخوان دولت مراجعه کنند.
محمدحسین قمری در حاشیه نخستین
همایش مجمع هماهنگی بخش خصوصی
اظهار کرد :دراین دوره  203عنوان شغلی
تعریف شده و بــاالی  10هــزار نفر معرفی
موفق خواهیم داشت.
وی افـــزود :ایــن  10هــزار فرصت شغلی
از ســـوی هــــزار و  750شــرکــت معتبر
دانـشبــنــیــان ،تــجــاری ،صنعتی و فناور
کشور عرضه می شود .قمری با بیان این که
طی دو سال اخیر بیش از هزار شرکت در
آزمون استخدامی بخش خصوصی شرکت
کردهاند ،اعالم کرد :تا کنون با بیش از سه
هزار شرکت ارتباط داشتیم و دغدغههای
منابع انسانی و سرمایه انسانی را شنیدیم و
آنها را دستهبندی و مرتب کردیم.
طبق گــزارش ارائــه شــده از ســوی سورنا
ستاری معاون علمی ریاست جمهوری
در آزمــون استخدامی بخش خصوصی
در ســال گذشته حــدود هشت هــزار نفر
داوطــلــب پذیرفته و جــذب ح ــوزه های
اشتغال شده اند.
در همین حال مسعود خوانساری ،رئیس
اتــاق بازرگانی تهران به عنوان سخنران
مجمع هماهنگی بخش خصوصی با اشاره
به لزوم آسیب شناسی اقتصاد کشور گفت:
اولین مشکل بخش خصوصی بحث نبود
امنیت برای سرمایهگذاری در کشور است.
وی افزود :در کشور ما کمتر برخالف دیگر
نقاط در جهان کسی اظهار به دارا بودن
ثــروت میکند که ایــن موضوع حکایت از
نبود ثبات حقوقی و امنیت سرمایهگذاری
در کشور دارد و به همین دلیل افراد معموال
به دنبال انجام کارهای کوتاه مدت هستند.
خوانساری تصریح کرد :اکثر شرکتهای
ایرانی نسل یک یا دو هستند و کمتر شرکتی
است که به نسل چهار و پنج رسیده باشد.

نرخ ارز
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آمار و ارقام عجیب هزینه های طراحی خودرو به روایت
سخنگوی کمیسیون اصل 90

پشتپردههزینههایطراحی
صندوقعقب 206وسمند
 2مدلسمندکهرویکاغذماند!
در طراحی های اولیه خودروی سمند ،طراحان،
این دو مدل (سمند سواری جدید و سمند شاسی
بلند) را هم طراحی کرده بودند!

ادعــای اخیر سخنگوی کمیسیون اصل 90
مجلس در خصوص قدمت فساد در صنعت
خــودروســازی وبــه عنوان نمونه هزینه های
طراحی سمند ،خبرساز شــده اســت .بهرام
پارسایی در صفحه شخصی خود در توئیتر با
اشــاره به این که فساد خــودروســازی موضوع
جدیدی نیست ،نوشت :در دهه  ۷۰که بزرگ
ترین اختالس تاریخ کشور  ۱۲۳میلیارد بود،
برای طراحی سمند ۱۲۰،میلیارد تومان با ارز
 ٤٠٠تومانی ،معادل  ٣٥٠٠میلیارد تومان
امروز،پرداختشدواینطراحیگراننهجذاب
بودنهاستاندارد.پارساییبهمدتزمانطراحی
سمنداشارهکردهوگفتهاست:زماناستاندارد
طراحی یک خودرو در جهان هم دو تا سه سال
است ولی طراحی سمند هفت سال زمان برد.
اینعضوکمیسیون90همچنیندیروزدرگفت
وگوباایسنا،بهمصادیقدیگریازآنچهمافیای
خودروسازی نامیده است اشاره کرد .پارسایی
ازهزینه 250میلیوندالریصندوقدارکردن
پژو  ،206طراحی  22میلیارد تومانی سورن،
 49.5میلیارد تومانی دنا و  39.5میلیارد
تومانی دنا پالس خبر داد و طراحی خودرو را از
زمینههایسوءاستفادهخودروسازانذکرکرد.
▪راهپرفرازونشیبتولیدخودرویوطنی

به گــزارش خراسان ،هیچ بعید نیست اعداد
و ارقام گفته شده توسط این عضو کمیسیون
صحیحباشد.چراکهپیشترنیز،درمستندیکه
در شبکه افق با عنوان «تهران ،تقاطع سئول»

پخش شــده ،از هزینه  800میلیارد تومانی
طراحیسمندسخنگفتهشدهاستکهازارقام
ادعایی پارسایی به مراتب باالتر است .با این
حال،اینکهاینارقامالزام ًانشاندهندهفساد
هستند یا خیر ،به نظر می رسد نیاز به بررسی
های دقیق دارد .در همین حال امیرحسین
کاکایی عضو هیئت علمی گــروه مهندسی
خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو
با ایسنا با بیان این که وجود مافیا و حیف و میل
پولدرطراحیصندوقپژو 206وسمندراباید
مدیرانوقتصنعتخودروپاسخدهند،دوران
این دو اتفاق را از جمله مقاطعی بیان کرده که
کاراساسیدرتوسعهطراحیخودروانجامشد
و یکی از دالیل اعداد و ارقام باالتر از رقم های
جهانی در صنعت خودرو در آن زمان نیز همین
است.ایناستاددانشگاهدرحوزهخودرو،دلیل
اینکهچراهزینههایصورتگرفتهدرآنزمان،
آن قدر با سختی به نتیجه منجر شده را ،این
موضوع دانست که شبکه تامین و قطعهسازی
خودرودرداخلبهاندازهکافیوهمپاباصنعت
خودرو رشد نکرد و خودروسازان مجبور بودند
در زمینه این قطعات نیز سرمایه گذاری کنند.
کاکایی صندوق دار کــردن پــژو  206را در
ظاهر آسان خواند و افزود :درواقع وقتی قالب
خودروییبدونصندوق(هاچبک)است،برای
اضافه شدن همین یک صندوق ،تمام سیستم
تعلیق ،شاسی و فرمان خودرو تغییر میکند و
یکبازطراحیواقعیاستکهچیزیازطراحی
یکخودرویجدیدکمندارد.

خبر مرتبط

طراحی پرهزینه به روایت طراح انگلیسی سمند
باهمهایناوصاف،بهنظرمیرسدمدیریتپروژهتولیدخودرویملیبراینخستینبارهمراهبا
آزمونوخطاهاییبودهکههزینهزیادینیزداشتهاست.بهگزارشسایتپدالنیوزبهنقلازیکی
ازمهندسانصنعتخودرو،دراواسطدهههفتاد،ارتباطاتمفیدیبینایرانخودرووطراحان
برجستهخودروسازیدرانگلستانصورتگرفت،امابهدالیلیکههنوزهمروشننیست،ایران
خودرودرمراحلنهاییباکنارگذاشتنطرحها،پیشنهادهاوگفتوگوهاومکاتباتانجامشده
با ایشان ،کار را به شرکت نسبت ًا ناشناخته ،واگذار کرد .با این حال ،حدود یک سال بعد پس از
ارائه نمونههای غیر قابل قبول و صرف وقت و هزینه بیهوده ،پروژه «خودروی ملی» درنهایت
بهطورغیرمستقیمبهجفمتیوزیکیازکارشناسانحرفهایطراحخودرووازطراحاناصلیپژو
سیتروئن تحویل داده شد .در اظهاراتی که به نقل از متیوز بیان شده ،آمده است که همیشه این
مسئلهبرایشمایهتعجببودهکهچراطراحیبدنهپروژهخودرویملیایراندرانگلستان،ولی
طراحیداخلیآنبهطورجداگانهدرآلمانانجامشدهکههزینههایپروژهراافزایشدادهاست.

شاخص

زنگخطربحراناقتصادآمریکابهصدادرآمد
مراکز بزرگ مالی و رسانه های معتبر جهانی نیز درباره رکود بزرگ
اقتصاد جهانی با محوریت آمریکا هشدار دادند
درحالیکهازمیانههفتهقبل،بازارهایمالیدچار
تالطمشدهاست،بورسهایاروپاوآمریکاریزشیو
داراییهایامن(طالواوراققرضهدولتی)بهنحو
قابل توجهی گران شده اند ،همچنان قطار پیش
بینی کنندگان وقوع یک رکود بزرگ در اقتصاد
جهانی با محوریت آمریکا در حال مسافرگیری
اســت؛ اکونومیست مقاله اصلی خــود را به این
موضوع اختصاص داد و چندین بانک معتبر نیز
احتمالوقوعرکوددراقتصادآمریکاراباالترازقبل
برآورد کردند .به گزارش خراسان ،بازارها مدتی
است که نگران هستند .دلیل آن جنگ تجاری و
اقدامات ترامپ و نشانه اش هم رشد قیمت طال
به باالترین حد شش سال اخیراست،اما از هفته
قبلنگرانیهاونشانههایجدیدبروزکردهاست.
بورسهایاروپاوآمریکاریزشهایبزرگراتجربه
کردند و هجوم برای خرید یک دارایــی امن دیگر
غیر از طال ،یعنی اوراق قرضه هم مشاهده شد.
موضوعیکهباعثکاهشقابلتوجهنرخبازدهی
اوراق قرضه شد .به نحوی که در کشورهای آلمان
و سوئیس نرخ بهره بلندمدت منفی شد .این بدان
معنی است که افراد به خاطر ترس از رکود آینده
و صرفا بــرای حفظ دارایــی های خــود ،حاضرند
به دولتشان (صادرکننده اوراق قرضه) بهره هم
بپردازند!ایندرحالیاستکهنرخبهرهکوتاهمدت
باالتر از نرخ بهره بلندمدت شده است و نشان می
دهد سرمایه گذاران ،چشم انداز بسیار ضعیفی از
آیندهدارندونگرانیهایشانبسیاراست،معموال
وقوعاینشرایط(معکوسشدنبازدهیاوراق)را
مقدمهرکودمیدانند.
امااینهمهماجرانیست.اکونومیستدرسرمقاله
خودضمناشارهبهاینشرایط،توضیحدادهاست
کهاینچشماندازمنفیدربازارهایمالیدرحال
رسوخ به بازارهای واقعی است که در نهایت به یک
رکود بزرگ منجر می شود" :شواهدی دال بر این
که سرمایهگذاری در حال محدودشدن است ،در
نظرسنجیهای بهعمل آمده که نشان میدهند
اطمینانکسبوکارهاافتکرده،تولیداتصنعتی

بازدهی بازارها در سال98
صعودبورس،افتارزومسکن

دچاررکودشدهوعملکرداقتصادهایصنعتمحور
ازجملهآلمانبهچالشخوردهنیزمشهوداست".
نتیجه سرمایه گــذاری کمتر ،می تواند کاهش
استخدام ،کاهش دستمزد ،کاهش قدرت خرید و
درنهایتکاهشبیشترتولیدباشد.
اما در آمریکا وضعیت کمی متناقض اســت .از
سویی قــدرت خرید مناسب ،نرخ بیکاری کم و
دستمزدها رو به افزایش است و از سوی دیگر
بازارهای مالی نگران اند .تحلیل گران شرایط
خــوب در بــازار واقعی را نتیجه سیاست های
معافیت مالیاتی ترامپ می دانند؛ سیاست هایی
کهبهکسریبودجهدامنزدهوقابلتداومنیستند
و انرژی آن ها به زودی تمام خواهد شد .ضمن آن
که جنگ تجاری هم در حال داغ شدن و آسیب
زدن به قدرت خرید آمریکایی هاست.
عالوه بر اکونومیست ،رئیس اقتصاددانان بانک
آمریکا ،مایکل مییر ،نیز روز جمعه ضمن اشاره به
جنگ تجاری و قربانی شدن کشاورزان آمریکایی
در این جنگ ،به جمع پیش بینی کنندگان رکود
پیوست و به مشتریان این بانک هشدار داد که
این بانک بر اساس دادههــا و رویدادهای اخیر
پیشبینی میکند که شانس رکــود اقتصادی
آمریکا ظــرف یــک ســال آیــنــده بــه  ۱در 33( ۳
درص ــد) ،نزدیک شــده اســت .به گــزارش مهر،
رئیس بزرگ ترین صندوق سرمایهگذاری جهان،
بریجواتر ،نیز در مصاحبه با سیانبیسی گفت:
اقتصاد آمریکا در حال بدتر شدن است و شانس
رکود آمریکا قبل از انتخابات ریاستجمهوری
 ،۲۰۲۰به  ۴۰درصد افزایش یافته است  .

بر خالف سال  97که همه بازارها بی
محابا رشد می کردند در امسال ،روندها
تغییر کرده است .بورس و فرابورس به
روندصعودیخوددرسالقبلادامهداده
واکنون 56و 46درصدیازابتدایسال
تا  26مــرداد ،بهترین بازارهای سرمایه
گــذاری کشور بــوده انــد .دالر حــدود 9
درصد عقب نشینی کرده است و طال هم
با وجود رشد نرخ های جهانی حدود دو
درصدعقبترازابتدایسالاست.

بازار خبر

ادامه اختالفنظر درباره مرغ
مهر  -در حالی که اختالف دولت و مرغداران
بر سر قیمت این کاال ادامه دارد ،وزارت جهاد
به عنوان متولی تولید سکوت کرده و مصرف
کنندگان نیز با قیمت های باال مرغ خریداری
میکنند .دولت معتقد است قیمت مرغ ١٢
هزار و  ٩٠٠تومان  ،هم به نفع تولیدکننده
و هم به نفع مصرف کننده است درحالی که
تولیدکنندگان از این رقم ناراضی اند و نرخ
مناسب برای مرغ را حدود  15هزارتومان می
دانند.قیمتیکههماکنوندربازاررایجاست.

قیمت لواز م تحریر  ۲برابر شد
ایسنا  -رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت
افــزار کشور با اشــاره به افزایش قیمت دالر
و محصوالت پتروشیمی و افزایش حقوق و
دستمزدنسبتبهسالگذشته،ازدوبرابرشدن
قیمتلواز متحریرخبرداد.

