اقتصاد
اخبار
 ۱۰کشور در صف انتظار برای
سرمایه گذاری در بنادر ایران

مدیرکل موافقتنامههای بین المللی و
توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی اعالم
کرد که  ۱۰کشور در صف سرمایهگذاری
در بنادر ایران قرار دارند و در این میان بنادر
چابهار ،رجایی و امام خمینی (ره) در صدر
توجه قرار دارند.
محمد سعید اصل سعیدی پور اظهار کرد:
پتانسیل های بسیار مناسبی در زمینه سرمایه
گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی
در بنادر کشور وجود دارد و تا کنون هزاران
میلیارد تومان از زمان آغاز سرمایه گذاری ها
به بنادر کشور جذب شده است اما همچنان
موارد متعددی در این زمینه دخیل هستند و
به همین دلیل با وجود این که بنادر ایران در
حال حاضر در اوج رشد و بالندگی قرار دارند،
کشورهای دنیا ترجیح میدهند در جایی
سرمایهگذاری کنند که اطمینان خاطر باالتری
نسبت به وجود دارد.
وی با بیان اینکه کشورهای بسیاری
عالقهمند به سرمایهگذاری در بنادر ایران
هستند ،افزود :تا کنون بیش از  ۱۰کشور
اروپایی ،آسیایی ،خاورمیانهای و غیره ابراز
عالقه و تمایل برای سرمایهگذاری در بنادر
ایران کردهاند و در صف سرمایهگذاری هستند،
افزود :آنها غالباً منتظرند تا ببینند شرایط
تحریم ها چگونه پیش میرود یا آنکه به
گونهای در بنادر کشور سرمایهگذاری کنند تا
کشور و شرکتهای شان با مشکل مواجه نشود.
مدیرکل موافقتنامه های بین المللی و
توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ادامه
داد :کشورهایی مانند افغانستان ،هند و ترکیه
تمایل بسیار باالیی برای سرمایه گذاری در
بندر چابهار از خود نشان دادند که البته در این
میان افغانستان و هند با یکدیگر رقابت بیشتری
دارند .البته آنها هیچ مشکلی برای این که
اعالم کنند که می خواهند در چابهار سرمایه
گذاری کنند ،ندارند.
سعیدی پور همچنین درباره علت
بسته نشدن قرارداد برای سرمایه گذاری و
جذب سرمایه خارجی در بنادر کشور گفت:
تحریمهای ظالمانه یکی از دالیلی است که
کشورها و شرکتهای مختلفی که میخواهند
در بنادر ایران سرمایهگذاری کنند را مردد
میکند و به همین دلیل آنها احتیاط هایی
دارند اما تاکنون بیش از  ۱۰کشور در صف
سرمایه گذاری هستند .همچنین برخی
قوانین باالدستی داخلی نیز محدودیتهایی
برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرده و
به همین دلیل سرمایهگذاران خارجی غالباً
سعی دارند از طریق کانالهای ایرانی شان این
سرمایهگذاریها را انجام دهند تا بتوانند بهتر از
سرمایه خود منتفع شوند چرا که قوانین داخلی
ما برای سرمایهگذاری خارجی چندان چاالک
و چابک نیست.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده
سرمایهگذاری خارجی در بنادر کشور با توجه
به جذابیتهای باالی آنها اظهار کرد :بنادری
مانند بندر چابهار ،بندر شهید رجایی و بندر امام
خمینی در صدر توجهات برای سرمایه گذاری
داخلی و خارجی قرار دارند و از سوی دیگر نیز
می توان به چهار شهر لجستیک تعریف شده
تهران ،رجایی ،چابهار و امام خمینی در سند
لجستیک کشور اشاره کرد که ظرفیتهای
بسیار خالی بر اساس این سند ملی وجود دارد
که هنوز ریالی به آن تزریق نشده است و صدها
میلیارد دالر پتانسیل اولیه در آنها وجود دارد.
از ابتدای سالجاری تاکنون؛

 ۵۰میلیارد تومان کاالی قاچاق
منهدم شد

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی ،از انهدام  ۵۰میلیارد تومان
کاالی قاچاق سالمت محور ،از ابتدای سال
جاری تاکنون در کشور خبرداد.
به گزارش رادیو اقتصاد ،جمشید قسوریان
جهرمی ،مدیرعامل سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی ،از انهدام  ۵۰میلیارد
تومان کاالی قاچاق سالمت محور از ابتدای
سال جاری تاکنون در کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه دیگر کاالهای
انهدامی به صورت یکجا منهدم نمی شود،
افزود :هم اینک برنامه امحا در سازمان اموال
تملیکی به صورت تقویمی در آمده و ماهانه
در هر استان به هر میزان کاالیی که باید امحا
شود ،در همان استان اقدام خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت :حکم قضایی
کاالهای قاچاق سالمت محور در کوتاه ترین
زمان ممکن صادر می شود چون فساد پذیر و
ایجاد مشکل می کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی گفت :بقیه کاالها در پروسه
دادرسی قرار می گیرد تا احکام قضایی صادر
شود.وی افزود :اگر قطعیت حکم قاچاق بودن
کاالها صادر شد طبق مواد  ۵۵و  ۵۶قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آئین نامه های
مربوطه بخشی از این اقالم بصورت فروش به
شرط صادرات از کشور خارج می شود.
قسوریان جهرمی ادامه داد :فروش به
شرط صادرات کاالی قاچاق با هدف حمایت
از تولید داخلی صورت می گیرد.
وی گفت :این کاال ها بصورت مزایده
فروخته و بوسیله خریدار از طریق گمرک به
خارج از کشور صادر می شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی افزود :ارزش ریالی کاالی قاچاق
موجود در انبارهای این سازمان هم اکنون
بین دو هزار و  ۳۰۰تا دو هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان است.وی با اشاره به اینکه قاچاق لطمات
شدیدی به اقتصاد مملکت می زند ،افزود:
خوشبختانه مبارزه با کاالی قاچاق طی چند
ساله اخیر در کشور خوب بوده است.
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معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد:

کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی خارجی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :امروز
ضربهپذیری و آسیبپذیری اقتصاد ایران از عوامل
سیاسی و خارجی بسیار کمتر شده است.
محمد نهاوندیان در هفتمین جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که در
استانداری قم برگزار شد ،با تبریک ایام آغاز امامت
و والیت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد
تا این جلسات و تالش ها قدم هایی برای اعالم
آمادگی ظهور آن حضرت تلقی شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تقدیر
از تالشهای استاندار ،مدیران استانی و اعضای
کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی
استان قم اظهار داشت :هدف از برگزاری منظم
این جلسات تنها به صرف برگزاری یک جلسه
نیست ،بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش
و قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.
وی با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث
مطروحه مثبت و حاوی نگاه جامع نگرانه به
موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیتها
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اثربخش
باشد ،گفت :بدخواهان ملت ایران در طول یک
سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان
فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ
ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی به لطف خداوند
و همت مردم هر چه جلوتر آمدهایم مشارکت
حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی
که با اعالم خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و
تورم بازار کاال پیدا شد دورتر شده ایم و امروز
میتوان با اطمینان عنوان کرد که ضربهپذیری
و آسیبپذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل
سیاسی -خارجی بسیار کمتر شده است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات
اقتصادی سال گذشته ،شاخصهای اقتصادی
نشان میدهد توانستهایم از تورمهای باال به
نرخهای پایینتر کاهش داشته باشیم ،گفت :بر
اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم
تولیدکننده از  34درصد به  22درصد تقلیل پیدا
کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده،
پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست ،خبر بسیار
خوبی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود:
همچنین نرخ تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها
در  5ماه گذشته روند نزولی را داشته است.
وی تصریح کرد :خوشبختانه همزمان با
کاهش تورم ،بخش های مختلف تولیدی از کاهش

تولیدی که از سال  97به وجود آمد در حال خارج
شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های
مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد :با برنامهریزی
صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد
و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار
حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری
ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن
به مسیر ثبات ،آرامش و قابل پیش بینی کردن
اقتصاد ایران است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه
شاخصهای عملکرد  55ماه ابتدای دولت از سال 92
تا نیمه سال  96نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت
اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش
بینی پذیر بوده است گفت :هدف دشمنان از اقدامات
شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر
بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در
اقتصاد ایران باال ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد
کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری
کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس
می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به
ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید،
موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد :باید بتوانیم در ماههای پیش رو
تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف
اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استانها این
بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده
و منجر به رشد تولید و سرمایهگذاری شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار
امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم
گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :نظارت بر
وزیر کار عنوان کرد؛
تخصیص منابع ،مهمترین رویکرد شورایعالی اشتغال است.
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،محمد
شریعتمداری در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی
اشتغال که با حضور اعضای این شورا برگزار شد ،تصریح کرد:
بخشی از کار نظارت ،باید به استان ها سپرده شود؛ این در
حالی است که سپردن نظارت به استان ها ،برای جلوگیری
از مغایرت ها مهم است تا مغایرت ها تبدیل به انحراف پایدار
و ماندگار نشود.
وی افزود :البته فقدان جایگاه مداخالت توسعه ای ناظر
بر بازار کار ،یکی از نواقض موجود است که بر همین اساس،
با اقدامات توسعه ای باید زمینه اشتغال واقعی ،ماندگار و
پایدار فراهم شود.
شریعتمداری با بیان اینکه معموال فرد وام گیرنده در
زمینه کاری خود مهارت دارد ،گفت :اگر افرادی که در طرح

نظارت بر
تخصیص
منابع،
مهمترین
رویکرد
شورایعالی
اشتغال

حریف و افزایش ریسک در اقتصاد ،بتوانیم در این
زمینه موفق باشیم.
وی با اشاره به اینکه دشمنان میخواهند
با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب
به اقتصاد ما بدهند گفت :ما باید با تصمیمات
سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک
کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را
بپردازد.
نهاوندیان افزود :حوزه سیاسی باید در این
شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است
به اقتصاد کمک کند و توقع فعاالن اقتصادی از
فعاالن حوزه سیاسی کمک به انسجام ،آرامش و
تداوم سیاست ها است.
وی تصریح کرد :آن چیزی که یک فعال
سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا
تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که
باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی
کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد:
فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی
هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد
کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال
شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و
قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به
حوزه اقتصاد ،پیام آرامش بخش و همراه با وحدت
و انسجام باشد.
وی با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی
مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست
ها گفت :امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی
نگرانیها و دغدغههای به حقی دارد و مبارزه با
فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده

های اشتغال زایی شاغل می شوند ،دارای مهارت کافی
نباشند ،آسیب زا است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :مسئله
آموزش و مهارت در ادامه مسیر اشتغال است و باید جلسه
ای مشترک با سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع
مهارت افزایی درطرح های توسعه اشتغال ملی و روستایی،
برگزار شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل کارگروه اشتغال
استانی را برای بررسی برنامه ها و جهت گیریهای اشتغالزایی
مهم دانست و افزود :برای تبیین اعالم نرخ بیکاری در بین
مردم ،نقش نظام جامع اطالعات بازار کار بسیار مهم ارزیابی
می شود.وی هچنین بر ایجاد اشتغال و توانمند سازی
افرادی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند و خروج
آنها از این چرخه تاکید کرد.
شریعتمداری در خصوص نقش تعاون در توسعه

مند دنبال شود.
نهاوندیان تأکید کرد :هم باید ریشههای فساد
پیدا و اصالح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد
گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه
با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه
گذار باشد.
وی با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه
با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام
از جمله قوای مجریه  ،مقننه و قضاییه سرمایه
گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده
و شرایط را برای کار او فراهم می کند ،گفت :اگر
این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد
و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که
تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این
اقدامات است به خوبی انجام شود ،سرمایه گذاران
که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران
هستند می توانند در حوزه های کاری خود به
خوبی عمل کنند.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت :همه
فعاالن اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد
مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود
تالش کنند.
وی با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی
فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب
در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی
در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد
اهداف میکند ،گفت :جز با تعامل میان بخش
سیاستگذار ،نظارت و اجرا نمیتوانیم به هدف
خود برسیم؛ دستگاههای نظارتی باید در حوزه کار
خود اختیارات الزم را داشته باشد چنانکه ما باید
هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت
را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت
موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار
مدیریت است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی
استان قم به بیان دیدگاهها ،نقطه نظرات و مسائل
و مشکالت خود در بخش های مختلف کارآفرینی
و اشتغالزایی پرداختند.
همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و
پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته
جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در
راستای رونق تولید و حمایت از فعاالن اقتصادی
و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این
راستا ارائه شد.

اشتغال گفت :آنچه برای ما مهم است افزایش سهم تعاون
درتولید ناخالص داخلی است که باید این موضوع را با اشتغال
افراد درتعاونی های روستایی پیش برد و در این راستا باید
به گونه ای برنامه ریزی شود که درشرایط برابر ،طرح های
تعاونی ارجحیت داشته باشند .
وزیرکار افزود :گزارشات طرح های اشتغال زایی باید
از طریق سامانه ناظر که مردم به آن دسترسی دارند ،اطالع
رسانی شود .
وی با بیان اینکه طراحی یک شبکه ارتباطی بین همه
واحد های تولیدی به توسعه بازارکار کمک می کند ،تعامل با
مجموعه تشکل ها را ضروری خواند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیکاری را از مهم ترین
مسائل کشور دانست و افزود :مدیریت این موضوع هم به
برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و هم برنامه های ضربتی
نیاز دارد؛ چراکه مهارت ،پایه اشتغال پایدار است.

وزیر صنعت :ایران در زمینه صادرات به چین باید فعال تر شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران که به
شانگهای سفر کرده است با اشاره به اینکه چین ساالنه  2هزار و 300
میلیارد دالر کاال وارد می کند اظهار کرد :سهم ایران اکنون از این رقم
ناچیز است و ما باید در زمینه صادرات به چین فعالتر عمل کنیم.
«رضا رحمانی» در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی واردات
چین در شانگهای رقم واردات کاال توسط چین را باال دانست و افزود:
سهمی که ما از این واردات داریم ناچیز است و متناسب با امکانات ایران
و روابط  2کشور نیست و ظرفیت کشور می تواند بهتر فعال شود.
وی به بازدید خود از نمایشگاه و گفت و گو با تجار ایرانی حاضر در
نمایشگاه اشاره کرد و گفت :اغلب غرفه ها فرش های دستباف ایران را در
نمایگشاه عرضه کرده اند و معتقد بودند که ظرفیت فرش ایرانی باال است
و می توان نسبت به صادرات آن اقدام کرد.
او نمایشگاه واردات چین را ظرفیت کم نظیری برای معرفی
کاالهای ایرانی دانست و گفت :امسال فرصتی فراهم شد که ایران در این
نمایشگاه شرکت کرد و بنده هم بنا به دعوت وزیر تجارت چین به این
کشور سفر کرده و مذاکرات خوبی با مسئوالن و تجار چینی انجام شد.
وزیر صمت در ادامه خواستار توجه هرچه بیشتر بخش خصوصی
ایران در ارتباط با صادرات کاال به چین شد و گفت :ما بازار چین را فقط
به عنوان واردات به کشورمان می شناسیم در حالی که ظرفیت صادرات
کاال از کشور ما به چین بسیار فراتر و وسیعتر از ظرفیت وارداتی است که
از چین به ایران انجام می شود.
رحمانی به دیدار خود با مقامات کشور چین نیز اشاره کرد و گفت:

مقامات این کشور اعالم کرده اند مشتاق به وارد کردن کاالهای با کیفیت
ایرانی هستند لذا تولید کنندگان باید با توجه به اهمیت این موضوع،
صادرات به چین را در دستور کار خود قرار دهند.
او از شانگهای به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی چین نام برد و
گفت :این شهر به تنهایی سال گذشته  310میلیارد دالر صادرات داشته
است و مقامات شهر هم تمایل زیادی به کاالهای تولید ایران نشان دادند
که از این ظرفیت باید استفاده کنیم.
رحمانی با تاکید بر اینکه باید ستاد ویژه چین را در ایران تشکیل
دهیم ،از سازمان توسعه تجارت خواست به صورت ویژه پیگیر تشکیل
این ستاد باشد.وی یاداوری کرد که بخش دولتی از جمله وزارت صمت
و امور خارجه و بخش خصوصی باید در زمینه صادرات کاال به چین
فعال تر شوند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران در ادامه
سخنان خود پیشران اقتصاد ایران در سال جاری را صادرات دانست
و گفت :چون ما در تقاضای داخلی با مشکالتی مواجه شده ایم اکنون
صادرات می تواند تولید ما را رونق بدهد و این ظرفیت را ما داریم ولی
باید برای تحقق آن برنامه ریزی شود.
رحمانی به گفت و گو و رایزنی خود با مسئوالن چین در این سفر
اشاره کرد و گفت :در این سفر ضمن اتخاذ تصمیمات مناسبی برای
تقویت همکاری ها ،اقدامات اطالع رسانی مانند سایت معرفی کاالهای
ایرانی به زبان چینی نیز راه اندازی شد.
وی اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه و جلسات و بازدیدها بتواند

یک کارشناس حوزه کار معتقد است ایران در رتبه جهانی کسب
و کار از بسیاری از کشورهای دنیا موقعیت بهتری دارد ولی بعضی
سیاستها و موازیکاریها مانع تحقق این هدف میشود .به گفته وی،
صادرات غیرنفتی ،جلب سرمایهگذاری خارجی و اصالح سیاستهای
بانکی میتواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.
علیرضا حیدری  ،با بیان این که در بحث فضای کسب و کار با
اشکاالت متعددی روبه رو هستیم و هیات مقررات زدایی به نتیجه
نمیرسد ،گفت :در شرایطی که نمیتوانیم مجوزها را تسهیل کنیم و
توفیقی در این حوزه نداشتهایم بهتر است از تجربیات بین المللی و دانش
فنی در این قضیه استفاده کنیم.وی افزود :چرا فکر میکنیم باید از آزمون
و خطا به هر چیزی برسیم؟ ممکن است در این فاصله کلی هزینه کنیم
و به هدف نرسیم بنابر این به نظر میرسد که استفاده از دانش فنی در
جهان و سازمانهای بین المللی که این دانش فنی را ذخیره کردهاند در
ارتباط با بهبود فضای کسب و کار کشور و کاهش قوانین و مقررات زائد
بتواند موثر باشد.
استفاده از تجربیات بین المللی در ارتقای رتبه جهانی کسب و کار
این کارشناس حوزه کار ادامه داد :اگر چه همکاریهای بین المللی
ما در این زمینه و کمکهای فنی قدمت چندانی ندارد ولی میتواند سرعت
کار را بیشتر و ضریب خطا را کاهش دهد و با کاهش ملموس هزینهها
ما را به اهداف مورد نظر برساند.حیدری با اشاره به کمکهای فنی
جهانی گفت :در همه حوزهها این کمکهای فنی وجود دارد و سازمانهای
متعددی در حوزه منطقهای و بین المللی هستند که میتوانند این کمکها

اعالمآمادگییونیدوبرایتوسعه
همکاریهایصنعتیباایران

سازمانتوسعهصنعتیمللمتحد(یونیدو)،
برای توسعه همکاری های صنعتی با ایران اعالم
آمادگی کرد .به گزارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،برات قبادیان ،معاون آموزش ،پژوهش
و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
دیدار با لی یانگ ،دبیر کل سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،در مورد توسعه
همکاری های دوجانبه میان ایران و این سازمان
مهم صنعتی ،گفتگو کردند.
دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل
متحد (یونیدو) ضمن تشریح ماموریت های این
سازمان در جهت اجرای اهداف توسعه پایدار
صنعتی سازمان ملل متحد ،آمادگی خود را
برای اجرای پروژه های مشترک با ایران در این
راستا اعالم نمود.
وی در ادامه به برخی از پروژه های
مشترک ایران و یونیدو همچون پروژه توسعه
پایدار صنعت سنگ در ایران ،بهبود کسب و
کارهای کوچک و متوسط در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات اشاره و اظهار کرد :عالوه بر
این موارد ،آمادگی یونیدو برای همکاری بیشتر
با ایران در آینده ای نزدیک را اعالم می دارم.
در این نشست همچنین ،معاون
آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدن وتجارت گزارشی از پروژه های خاتمه
یافته ،در حال اجرا و در نوبت اجرا به صورت
مشترک با یونیدو را ارایه و تصریح کرد :این
پروژه ها در حوزه های حفظ محیط زیست،
کارآیی منابع ،بهبود زنجیره ارزش در صنایع
و کشاورزی ،صنعت سبز و ایجاد اشتغال
پایدار بوده است.
قبادیان در ادامه اظهار کرد :این پروژه ها
از جمله پروژه های اولویت دار توسعه صنعتی
در «برنامه ششم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی ایران» طی سال های  ١٣٩٦تا ١٤٠٠
هستند.وی همچنین پروژه های ظرفیت سازی
تجارت ،کارآیی و بهره وری انرژی در صنایع
کلیدی انرژی بر ،تعویض گازهای مخرب
کارخانجات یخچال سازی و ایجاد اشتغال
پایدار برای زنان ،جوانان و افراد معلول را از
جمله پروژه های در حال اجرا با همکاری
یونیدو دانست.معاون آموزش پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به پروژه توسعه
زنجیره ارزش ماهیگیری و صنایع وابسته در
چابهار ،پروژه توسعه سکونت پایدار مهاجرین
افغانی در ایران و نوآوری در پروژه توسعه
منطقه استان بوشهر اشاره و خواستار تامین
مالی پروژه توسعه پایدار صنعت سنگ از سوی
یونیدو شد تا این پروژه هرچه زودتر به مرحله
عملیاتی برسد.
قبادیان در ادامه خواستار کمک مالی
 ٥/١میلیون دالری « »GEFبرای تکمیل پروژه
بهبود بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی از
سوی یونیدو در ایران شد.
در پایان معاون آموزش ،پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن وتجارت به نمایندگی
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت از دبیرکل
توسعه صنعتی ملل متحد برای حضور در ایران
و بازدید از پروژه های مشترک با یونیدو دعوت
به عمل آورد و تصریح کرد :به زودی از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مرجع
ملی یونیدو در ایران از دبیرکل توسعه صنعتی
ملل متحد به صورت رسمی دعوت به عمل
خواهد آمد.

بررسی موضوعات فناورانه در
دیدار رئیس هیات عامل ایدرو
با شرکت های دانش بنیان

نقطه عطفی در تحول صادرات ایران به چین ایجاد کند و افزود این امر
شدنی است اما مقداری جدیت و هماهنگی بیشتری می خواهد.
وزیر صنعت با بیان اینکه از طریق صادرات کاال به چین می توانیم
به رونق بخش تولید کشور نیز کمک کنیم خواستار شناختن ظرفیت
بازار چین از سوی تجار و بازارگانان ایرانی شد و گفت :واردات چین در
سال  2هزار و  300میلیارد دالر است در حالی که کل واردات کشورهای
همسایه ایران در سال هزار و  300میلیارد دالر است و این رقم ها به
خوبی بیانگر وجود بازار بزرگ چین است.
وی با بیان اینکه باید برای حضور در نمایشگاه چین در سال آینده
از همین امروز برنامه ریزی کنیم ،افزود :باید به صورت وسیعتر و با
همکاری اتاق بازرگانی و با حضور فعال تجار شاهد حضور جدی تر ایران
در بازار چین باشیم.

طوالنی شدن مجوز کسب و کار به زیان کارآفرینان!
را در اختیار ما قرار بدهند تا از آن بهرهمند شویم.
به گفته وی در شرایطی که بسیاری از کشورها به لحاظ صنعتی
پیشرفت کردهاند باید از ظرفیتهای بالقوه موجود استفاده کنیم تا این
فاصلهها به سرعت طی شود.این کارشناس حوزه کار درباره تاخیر
در صدور مجوزهای کسب و کار و ضرر و زیان وارده به کارآفرینان و
تولیدگران گفت :بعضا مشاهده شده که کاالیی به دلیل تاخیر یا طوالنی
شدن فرایند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن مجوز ،فرد
یا شرکت دیگری آن محصول را به ثبت رسانده و موجب وارد آمدن
خسارات فراوان به کارآفرین اول شده است.
طوالنی شدن مجوز کسب و کار به زیان کارآفرینان
حیدری ادامه داد :به این مساله در اقتصاد هزینه مبادله گفته
میشود و معنی اش این است که کاری را که میتوانیم به موقع به
سرانجام برسانیم و از نتایج آن بهرهمند شویم به دلیل طوالنی شدن اخذ
مجوز و سنگ اندازیهای بسیار با تاخیر به جریان بیاندازیم و از انتفاع
خارج شود.وی در بخش دیگری از گفتوگو درباره رتبه جهانی کسب
و کار ایران گفت :این رتبه متاثر از چند شاخص است و برخی کارهایی
که در عرصه روابط بین المللی در حوزه امور مالی و گمرکی و بورس
صورت میدهیم این شاخصها را جابه جا میکند؛ بنابر این ارتقای رتبه
ما به منزله بهبود وضع اقتصادی نیست چون امسال رشد منفی داشتیم.
حیدری افزود :با توجه به محدودیتهایی که در بحث شاخص رشد
اقتصادی برای ما ایجاد شده خصوصا در حوزه نفت که تاثیر قابل توجهی
در اقتصاد ما دارد باال رفتن رتبه جهانی کسب و کار ایران نمی تواند به
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این مفهوم باشد که فضای کسب و کار بهتر شده است.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد :معتقدم برخی سیاستها در
حوزه مالیات یا گمرک اثرگذار بوده و تحوالتی را به دنبال داشته است
ولی باید ببینیم که در کدام بخشها شاخصها مثبت شده که رتبه ما کمی
تغییر کرده است.وی با اشاره به رتبه کشورهایی نظیر هنگ کنگ در
گزارش بانک جهانی ،اظهار کرد :کشور ما از کشورهایی که در رنکینگ
اقتصادهای دنیا رتبههای باال را به خود اختصاص دادهاند وضعیت بهتر و
شایستگی بیشتری دارد ولی برخی سیاستها و موازیکاریها مانع رسیدن
به این هدف میشود ولی اگر بتوانیم این رتبه را بهبود ببخشیم میتواند
مسیر شکوفایی اقتصاد ایران را هموار کند.
به گفته حیدری صادرات غیرنفتی ،جلب سرمایهگذاری خارجی و
اصالح سیاستهای بانکی میتواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.
در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب
و کار رتبه  ۱۲۸را به خود اختصاص داده بود ،تازهترین گزارش بانک
جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار از ارتقای جایگاه ایران با یک
پله صعود حکایت دارد .به اعتقاد کارشناسان ،جزیرهای عمل کردن
دستگاهها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان
صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود
نیابد بلکه مشکالتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند .لزوم اصالح
فضای کسب و کار،حذف موازیکاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و
موانع کار از جمله مواردی است که همواره در بیانات مقام معظم رهبری
بر ضرورت توجه به آنها تاکید شده است.

رئیس هیات عامل ایدرو با شرکتهای
دارای نیاز فناورانه و نیز شرکت دانش بینان
توانمند در عرصه داخلی سازی در محل غرفه
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در
هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری
ربع رشیدی (رینوتکس  ) ۲۰۱۹دیدار و گفتگو
کرد.به گزارش ایدرونیوز  ،محمد باقر عالی در
این نشست با اشاره به سابقه فعالیت ایدرو در
حوزه صنایع پیشرفته در سالهای اخیر گفت
 :ایدرو در این مدت در قالب فرایند نوآوری ،
کارآفرینی و تحقیق و توسعه شرکت های تابعه
در مرحله ایده تا تدوین دانش فنی محصول
و ساخت نمونه صنعتی قابل تولید و در ادامه
فرآیند مشارکت در سرمای ه گذاری و ایجاد
بنگاه های متوسط فناور تولید انبوه محصوالت
دانش بنیان فعالیت کرده است.
عالی افزود :نتیجه این فعالیت ها تولید
انواع ایمپلنت ها  ،راه اندازی بانک خون بند
ناف  ،تولید الیاف کربن  ،راه اندازی خط تولید
کارتهای هوشمند الکترونیکی  ،تولید سیستم
هوشمند کیسه هوای خودرو ،ربات انسان نما
 ،غشای اسمز معکوس و … بوده که در فرایند
توسعه دانش فنی برگ های زرینی را در سوابق
درخشان خود در توسعه صنعتی کشور به ویژه
در حوزه صنایع پیشرفته افزوده است.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به
ورود سایر بازیگران و فعاالن حوزه توسعه
صنایع نوین و دانشبنیان کشور تصریح
کرد  :در راستای پرهیز از موازی کاری و
همپوشانی های بی ثمر با نهادهای تازه
وارد این حوزه ایدرو تالش می کند فعالیت
های خود را بر طرح هایی که سطح فناوری
باالیی دارند متمرکز نموده و در فرایند
تجاری سازی آنها نقش تسهیل  ،بهم رسانی
و مشارکت داشته باشد.رئیس هیات عامل
ایدرو همچنین با بیان اینکه وجود بیش از
 ۴هزار شرکت دانشبنیان بسیار نویدبخش
است گفت :حمایت  ،توانمندسازی و راهبری
این شرکتها در زنجیره تبدیل ایده به
تولید محصوالت دانش بنیان و گذر موفق
به مرحله تجاری سازی در یک چرخه مداوم
 ،منجر به شکل گیری و پایه ریزی اقتصاد
دانش بنیان و مقاومتی خواهد شد.

