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مدیرعامل ایمیدرو در جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد خبر داد

راهاندازی اولین مجموعه شرکتهای دانشبنیان در ایمیدرو

مدیرعامــل ایمیــدرو از راهانــدازی اولیــن مجموعه
شــرکتهای دانشبنیــان در ایمیدرو خبــر میدهد و به
انجمن تولیدکنندگان فوالد پیشنهاد میکند شرکتهایی
که وابستگی ارزی خود را در بخش فوالد کاهش میدهند
مــورد حمایت قــرار گیرند.خداداد غریبپــور ،مدیرعامل
ایمیدرو در دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
که با حضور بزرگترین گروههای تولیدکننده ،تأمینکننده
بــازرگان و متخصص زنجیره آهن و فــوالد ایران در محل
سالن همایشهای برج میالد برگزار شد گفت« :شرکتهای
فوالدی باید ســاختار ساخت داخل داشته باشند .دولت در
ایمیدرو معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و وزارت
صنعت باید تسهیلگر و زمینهساز این نگاه باشند».وی در
ادامه از راهاندازی اولین مجموعه شــرکتهای دانشبنیان
در ایمیدرو خبر داد و افزود« :این شــرکتهای دانشبنیان
در قالب مجموعههای اســتارتآپی فعالیتهای مهمی در
دستور کار دارند ».غریبپور با اشاره به وابستگی  80دالری
ارزی به ازای هر تُن فوالد در کشــور گفت« :پیشنهاد ما به
انجمن فوالد این اســت که شرکتهایی که توانستهاند نیاز
ارزی را کاهش دهند تشویق و حمایت کنند.
«خــداداد غریب پور» در ادامه افزود :بیش از  ۷۵درصد
توانمندی فوالد کشور در ظرف  ۲۰سال اخیر محقق شده
و این روند در چارچوب افق چشــم انداز  ۱۴۰۴تداوم دارد.
آمارها نشان میدهد در  ۹ماهه امسال بیش از  ۵.۲میلیون
تن صادرات فوالد انجام شــد که در مقایسه با دوره مشابه
پارسال رشد  ۱۹درصدی را ثبت کرد .به گفته رئیس هیات
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
( ایمیدرو) ،امــروز  ۹۵درصد آب در صنعت فوالد در حال
بازیافت است ،تولید گازهای گلخانه ای این صنعت کاهش
یافته و رویکرد به سمت بومیسازی تشدید شده و نهضت
ساخت داخل تداوم دارد.
وی ضرورت گردآوری اطالعات در ارتباط با ماشین آالت

وتجهیــزات مورد نیاز در صنعت فوالد ،به همراه بانک داده
هایی دقیق در زمینه تامین کنندگان از نظر قطعات تولیدی
را مورد تاکید قرار داد.
غریب پــور ضمن یــادآوری اینکه مســایل مربوط به
صنعت فوالد ابهام دارد ،گفت :راه جدیدی برگزیده شــده،
خودکفایی و ســاخت داخل و در واقع بومیسازی در این
بخش میخواهد شکل بگیرد ،بنابراین مسایل آن ناآشناست
نه نسبت به واحد ها شــناخت وجود دارد.وی اضافه کرد:
امروز  ۵۰۰میلیون یورو در قالب تامین نیازمندیهای فوالد
سازان از یک سو و تامین کنندگان از جهت دیگر با امضای
تفاهمنامه بین طرفین کلید میخورد که در واقع بســتری
برای بومیسازی محسوب میشود.تفاهمنامه همکاری بین
ستاد توســعه اقتصادی دیجیتال معاونت علمی و فناوری

سرمایهگذاری  ۱۸میلیاردی دولت برای  ۹۸۰کیلومتر خط آهن
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشار به بهرهبرداری
از  ۹۸۰کیلومتر راهآهن در  ۳سال اخیر ،گفت :طبق
برآورد انجام شــده ،ارزش ریالی روز پنج پروژه ریلی
که به بهرهبرداری رســید بیــش از  ۱۸هزار میلیارد
تومان اســت.به گــزارش وزارت راه و شهرســازی،
«خیرالــه خادمی» اضافه کــرد :اکنون طول خطوط
اصلــی ریلی کشــور ۱۱هــزار کیلومتر اســت که با
احتساب خطوط فرعی و آنتنی طول کل شبکه ریلی
کشور به ۱۴هزار کیلومتر میرسد .همچنین احداث
 ۹۵۰۰کیلومتــر خطوط ریلی جدید در برنامه کاری
این شرکت قرار دارد.
وی افــزود :از  ۹۵۰۰کیلومتر خطوط ریلی تحت
برنامــه ،نزدیک بــه  ۳۳۰۰کیلومتر در دســت اجرا
قــرار دارد که حــدود  ۳۰درصد ریلهــای موجود
کشور را تشــکیل میدهد.به گفته مدیرعامل شرکت
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور از
این میزان حــدود  ۹۸۰کیلومتــر در اولویت برنامه
کاری این شــرکت قرار گرفت که شامل اتصال ریلی
به کشــورهای ترکمنستان و افغانســتان ،همچنین
اتصال پنج مرکز استان همدان ،کرمانشاه ،آذربایجان
غربی ،گیالن و آذربایجان شــرقی از مسیر جدید به
شبکه ریلی بود که سرانجام این پنج مرکز استان در
ســالهای  ۹۶و  ۹۷و  ۹۸با حضور رئیس جمهوری
به بهرهبرداری رســید .وی گفت :بــرای اتصال مرکز
اســتان آذربایجان شــرقی از مســیر جدید ،راهآهن

میانه-بستانآباد-تبریز در دستور کار قرار داشت که
میانه-بســتانآباد به بهرهبرداری رسید و طبق وعده
رئیس جمهوری تالش میشود  ۴۴کیلومتر باقیمانده
تا تبریز تا پایان سال مالی  ۹۹در صورت تامین منابع
الزم به بهرهبرداری برسد.خادمی با بیان اینکه «طبق
برآورد انجام شــده ،ارزش ریالــی روز این پنج پروژه
بیــش از  ۱۸هزار میلیارد تومان اســت» گفت :این
حجم از ســرمایه گذاری رقم قابل توجهی اســت و
امیدواریم از این مســیرها به خوبی برای رفاه عمومی
و انتقال بار و مسافر اســتفاده شود.معاون وزیر راه و
شهرسازی با اشاره به تکمیل راهآهن خواف-هرات تا
نقطه صفر مــرزی در ایران گفت :در صورت برقراری
شرایط مناســب امنیتی در افغانستان و تامین منابع
الزم این خط به طــول  ۱۳۹کیلومتر به بهرهبرداری
میرســد.وی گفت :بر اســاس پیشبینیها تا پایان
امسال یا بهار ســال آینده ،مجموع خطوط ریلی در
دســت بهرهبرداری به  ۱۱۰۰کیلومتر میرســد که
البتــه این حجم از پروژه بدون احتســاب تالشها و
اقدامات شــرکت راه آهن در خصوص احداث خطوط
دوم ،سوم و چهارم اســت.مدیرعامل شرکت ساخت
و توســعه زیربناهای حملونقل کشــور یادآور شد:
عملیات اجرایی اتصال استانهای اردبیل ،کردستان
و چهارمحــال و بختیاری به شــبکه ریلی کشــور از
پیشــرفت خوبی برخوردار هستند و در اولویت برنامه
بهرهبرداری قرار دارد.

ریاست جمهوری ،دانشگاه تهران و فوالد مبارکه در حاشیه
این جشــنواره به امضا رسید.غریب پور اضافه کرد :سازمان
ایمیدرو به عنوان یک ســازمان توسعه ای ساختار تشکیل
داده و مشخصه آن به عنوان یکی از سیاستهای تولیدی،
ایجاد ساخت داخل است.
در ادامه سورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهــور در این مراســم گفت« :زیرســاختهای تفکری
راهانــدازی کارخانه و تولید در بخــش فوالد باهم متفاوت
اســت ،از کارخانــه محصولی بیــرون میآید کــه نیاز به
دانش فنی ندارد اما اگر میخواهیم رابطه بین دانشــگاه و
صنعت بهوجود آید بایــد این فرایند تغییر کند ،دولت نیز
هر میزان در پژوهش ســرمایهگذاری کند از آن محصولی
بیرون نمیآیــد بنابرایــن دولتها باید زیرســاختهای

پژوهــش را فراهم کنند و آنچه که موجب خروج محصول
از کارخانه میشود حضور شرکتها است».وی تأکید کرد:
«دانشــگاههای برتر کشــور به این نتیجه رسیدهاند که با
پول دولت ســقف آرزوهای آنها محدود خواهد بود و این
دانش نوآور دانشــگاهی اســت که درآمد آنها را از فروش
دانش و قراردادهــا تأمین میکند».معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور با اشــاره بــه درآمدزایی  90میلیون تومانی
 4800شرکت دانشبنیان در ســال گذشته گفت110« :
سال اســت در کشور نفت فروخته شــده و به ما یاد داده
است که تکنولوژی خریدنی اســت در حالیکه تکنولوژی
فراگرفتنی است ،با پول نفت میتوان صاحب کارخانه شد
اما نمیتوان صاحب صنعت شد».ستاری با بیان اینکه پول
نفت کارآفرینی را در کشــور ســرکوب کرده است گفت:
«ســاختارهای واردات در کشــور روان و ساختار صادرات
ســخت و پیچیده اســت ،اگر چه تحریم و مشکالت ناشی
از آن روند واردات را نیز با مشــکالتی مواجه کرده است اما
این فرصتی است تا ساختارهای فکری و تشکیالتی کشور
به سمت تولید تغییر مسیر دهند».
وی اظهار کرد« :اگر میخواهیم به فرزندان کشور کمک
کنیم باید فرهنگ تولید دانش را در کشــور شکل دهید و
خوشحال هستم که همه در صنعت فوالد به این فکر هستند
و میخواهند ســاختارهای تولید را تغییر دهند».در ادامه
این مراســم تفاهمنامه همکاری میان ستاد توسعه اقتصاد
دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،فوالد
مبارکه اصفهان و دانشــگاه تهران به امضا رسید.همچنین
تفاهمنامه همکاری دیگری بــا حضور بانک صادرات ایران
و انجمــن تولیدکنندگان فوالد با حضور معاون امور صنایع
وزارت صنعت به امضا رسید ،که هدف آن حمایت از تولید
داخلی است.براســاس این گــزارش تفاهمنامه دیگری نیز
میان انجمن تولیدکنندگان فوالد و معاونت صنایع کوچک
سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی به امضا رسید.

دسترسی به درآمد واقعی پزشکان با اتکا به دادههای مختلف
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت :ســازمان امور
مالیاتی قطعا با اتکا به شیوه های مختلف و با مراجعه
به داده های در اختیار ،سعی می کند به درآمد ،و به
تبع آن ،مالیات واقعی پزشکان دسترسی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،فرار مالیاتی پزشــکان یکی
از موضوعاتی بود که طی ســنوات اخیر همواره مورد
انتقاد مردم و مسئوالن مالیاتی کشور بوده و همگان
معتقدند دلیلی برای شــانه خالی کردن پزشــکان از
پرداخت مالیات آن هم در شرایطی که درامد باالیی
نسبت به کارمندان دارند ،وجود ندارد.
در راســتای نیاز مبرم کشــور به تنوع درآمدی و
کاهش میزان فرار مالیاتی ،در قانون بودجه سال ،۹۸
پزشکان به عنوان گروه اول ملزم به نصب کارتخوان از
طریق ثبت نام در سامانه امور مالیاتی شدند تا از این
طریق مالیات حقه را بپردازند و با وجود تمدید چند
باره مهلت ثبت نام اما تنها نیمی از پزشکان اقدام به
ثبت نام در سامانه مذکور کردند.
این در حالی اســت که طبق بررســیهای مرکز
پژوهشهای مجلس ،پزشــکان باید ساالنه رقمی در
حدود  ۶.۵تا  ۷هــزار میلیارد تومان مالیات بپردازند
کــه البته این عدد کف مالیات دریافتی از این قشــر
مرفه محسوب میشود ،اما اگر همین رقم هم محقق
شــود کمک خوبی به دولت در تأمین منابع درآمدی
خواهد کرد.
در این زمینه ،محمد مســیحی معاون درآمدهای

مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار
مهر ،اظهار داشت :تاکنون حدود نیمی از پزشکان در
سامانه ثبت نام کرده اند و امیدواریم مابقی نیز اقدام
به ثبت نام کنند.
وی افــزود :اما قطعاً برای پزشــکانی که از قانون
تمکین نمیکنند جرایم الزم پیش بینی شــده است.
یکی از این جرایم آن است که  ۲درصد درآمدشان به
عنوان جریمه اخذ خواهد شد.مسیحی گفت :مطمئن
باشــید که ما قطعا به شیوههای مختلف و با مراجعه
بــه دادههایمان ســعی میکنیم به مالیــات واقعی
پزشــکان دسترسی داشته باشــیم.همچنین چندی
پیش امیدعلی پارســا رئیس سازمان امور مالیاتی در
این رابطــه گفته بود :در خرداد ماه ســال آینده که
اظهارنامههای مالیاتی پزشــکان را دریافت میکنیم
درآمد مشــمول مالیات آنها با توجــه به اظهارنامه و
ســایر منابع اطالعاتی دریافت خواهد شــد و مالیات
حقه را از آنها میگیریم.
گفتنی اســت؛ به موجب مصوبه مجلس شــورای
اســامی در قانون بودجه ســال  ۱۳۹۸ایــن الزام
گذاشته شــد که زیر گروه پزشکی از جمله پزشک،
دندان پزشــک ،داروساز ،پیراپزشــک ،دامپزشک و
زیر گروههایــی مثل ماماها ،فیزیوتراپها ،شــنوایی
سنجی ،بینایی ســنجی و امثال اینها نیز از ابتدای
سال  ۱۳۹۸موظف هســتند از پایانه فروشگاهی در
چارچوب آئین نامه تبصره  ۳ماه  ۱۶۹استفاده کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث از ابتدای بهمن ماه
از اول بهمن ماه به افرادی که فاقد بیمه شــخص ثالث
هســتند ،فرصت یک ماهه داده میشود تا بدون پرداخت
جریمه خودروهای خود را بیمه کنند.
غالمرضا سلیمانی در نشستی خبری ضمن بیان مطلب
فوق با اشــاره به بخشــودگی جرائــم رانندگانی که بیمه
شــخص ثالث را انجام نداده اند گفت :حدود  ۲۲میلیون
خودرو در کشــور تردد دارند که  ۲۰میلیون از آنها تحت
پوشــش بیمه شخص ثالث بوده و دو میلیون خودرو فاقد
بیمه هستند که امکان وقوع حوادث و وارد آمدن خسارات
وجود دارد.وی اظهار داشت :برای تشویق افرادی که فاقد
بیمه نامه شخص ثالث هستند ،قرار است که از اول بهمن
امســال یک ماه فرصت داده شــود ،تا همه فاقدان بیمه
شــخص ثالث بدون پرداخت جریمــه بتوانند خودروهای
خود را بیمه کنند.
ســلیمانی اضافــه کــرد :همچنیــن  ۱۱میلیــون
موتورســیکلت در کشــور تردد کنند که تنها دو میلیون
از آنها دارای بیمه شــخص ثالث بــوده و بقیه فاقد بیمه
نامه هستند که قرار شده اســت آنها نیز از ابتدای بهمن
امسال از بخشودگی بیمه شــخص ثالث برخوردار شوند.

یک کارشناس اقتصادی گفت که در خوشبینانه ترین
حالت قاچاق لوازم خانگی  ۲.۱میلیارد دالر در کشور است
که درصورت جلوگیری از قاچاق ،میتوان  ۵۳هزار شــغل
در این حوزه به طور مستقیم ایجاد کرد.رسول جمشیدی
 کارشــناس اقتصــادی  -با تاکید بــر  ۲.۱میلیارد دالربرآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در کشــور ،تصریح کرد:
این تخمینی اســت که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم
کرده است .اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به
کشور و وجود لوازم خانگیهای بروز در بازار ،حجم قاچاق
بیش از این میزان اســت.وی گفت :ما در کشور در حوزه
لوازم تصویــری مانند تلویزیون به  ۳.۲میلیون دســتگاه
نیازمندیم .در سال  ۱۳۹۶ما فقط  ۹هزار دستگاه واردات
قانونی و  ۳.۱میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم .بنابراین
حدود  ۸۹۰دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور
شده اســت که حدود  ۴۰درصد بازار را تشکیل میدهد.
جمشیدی افزود :در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل
وجود دارد .تقریبا  ۲میلیون دستگاه نیاز بازار است که از
میزان ۱۲۸ ،هزار دســتگاه به صــورت قانونی وارد و یک
میلیون دستگاه نیز در داخل تولید میشود .مابقی نیز که
 ۴۰درصد نیاز بازار را تشــکیل میدهد (حدود  ۸۵۰هزار
دستگاه) به صورت قاچاق تامین میگردد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد :در سه سال اخیر
برخوردی جدی با عرضه کننــدگان لوازم خانگی قاچاق
نداشــتهایم .بر اســاس گزارش گمرک در سال ۵ ،۱۳۹۵
میلیون دالر تلویزیون به ایران وارد شــده ولی بر اســاس
گزارش کشــورهای صادرکننده این میزان بیش از ۳۸۰

رئیس کل بیمه مرکزی یادآورشد :دارندگان موتورسیکلت
برای برخورداری از بخشــودگی بیمه شخص ثالث تا سه
ماه فرصت دارد .وی ادامه داد :ماشینآالت کشاورزی نیز
از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برخوردار میشوند.
ســلیمانی افزود :تا کنون بیش از  ۱۵۰هزار ماشین آالت
کشاورزی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند اما
هنــوز تعداد زیادی از آنها فاقد بیمه نامه هســتند.رئیس
کل بیمه مرکزی تصریح کرد :به این دســته از دارندگان
ماشین آالت کشاورزی نیز از ابتدای بهمن ماه مهلت داده
شــده است تا از این بخشودگی برخوردار شوند.وی گفت:
در سانحه هوایی اخیر بیش از  ۱۷۰نفر از اتباع کشورهای
مختلف جان باختند ،این در حالی اســت که ســالیانه در
کشور ما حدود  ۱۷هزار نفر در جادهها کشته شده۳۳۰ ،
هزار نفر زخمی و  ۴۰۰هزار نفر معلول میشوند.

آخرین وضعیت تاسیس بیمه همگانی
حوادث طبیعی

رئیس کل بیمه مرکزی درباره تاسیس صندوق حوادث
طبیعی گفت :ایران جزو کشــور حادثه خیز جهان بوده و
بنابراین تاســیس این صندوق اهمیت بسیار زیادی برای

کشــور دارد.سلیمانی به وقوع سیل اخیر در جنوب کشور
و به ویژه استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود:
خسارات زیادی به شهرها و روستاها و مزارع و بخش های
مختلف وارد کرده است.
وی ادامه داد :باید سیستم و ساز و کاری ایجاد شود تا
روند پرداخت خســارت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی
نظیر ســیل ،زلزله و خشکسالی شــتاب بگیرد.رئیس کل
بیمه مرکزی با بیان اینکه تاســیس این صندوق در دولت
و مجلس شــورای اسالمی تصویب شده است ،اضافه کرد:
شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ،ایراداتی را وارد کرده
اســت.وی ادامه داد :به نظر میرسد اشکاالت وارده ،رفع
شده و تا پایان امسال شاهد راهاندازی این صندوق باشیم.
ســلیمانی ادامه داد :با تشــکیل این صندوق حداقل ۳۰
میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور در طی یک دوره
کوتاه تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
وی افزود ۵۰ :درصد حق بیمه را دولت و بقیه را مردم
پرداخــت خواهد کرد که رقم آن زیاد نیســت.رئیس کل
بیمه مرکــزی ادامه داد :در گام بعد عــاوه بر واحدهای
مســکونی ،واحد های تجاری نیز تحت پوشش بیمه قرار

خواهنــد گرفت.رئیس کل بیمه مرکــزی درباره پرداخت
غرامت به جانباختگان کرمــان نیز گفت :برای پرداخت
غرامت این جانباختگان بیمهها مســوولیتی نداشتند اما
بیمه ایران سه میلیارد تومان در اختیار استانداری قرار داد
تا به عنوان کمک به بازماندگان این جانباختگان پرداخت
شود.سلیمانی ادامه داد :ما هیچ اطالعی از تعداد قربانیان
این سانحه نداریم.

پرداخت خسارت اغتشاشات آبان ماه

رئیــس کل بیمــه مرکزی درباره پرداخت خســارت
بــه بانکها و واحدهای تجاری آســیب دیــده در نتیجه
اغتشاشــات آبانماه ،گفت :آن دســته از بانکها و مراکز
تجــاری که عالوه بر بیمه آتش ســوزی ،دارای بیمه نامه
آشوب نیز بودند مدارک خود را ارائه کردند.وی ادامه داد:
برخی از این واحدها خســارات خــود را دریافت کرده اما
بقیه آنها در مرحله ارزیابی خســارت قرار دارد.سلیمانی
با بیان اینکه هنوز رقم دقیق پرداخت خســارت مشخص
نشده اســت ،گفت :پیشبینی میشود که حداکثر حدود
 ۴۰میلیارد تومان برای این واحدهای آسیبدیده خسارت
پرداخت شود.

قاچاق بیش از  ۲.۱میلیارد دالری لوازم خانگی در کشور

میلیون دالر است.جمشــیدی با حضــور در برنامه پایش
با بیان اینکــه در حال حاضر شــرکتهای لوازم خانگی
کره جنوبی ارتباط خودشــان را با ایــران قطع کردهاند،
گفت :همین شــرکتها حاضر شــده اند در سال ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹عــوارض مغازههایی که تابلو بــا برند آنها دارند
را پرداخــت کنند .حال این ســوال به وجــود میآید که
چگونه محصوالت این شــرکتها با وجــود قطع ارتباط
رسمی ،به ایران میرسد؟وی افزود :این شرکتها با حفظ
تبلیغاتشان ،در حال دور زدن کشور هستند بدین صورت
کــه با عدم پرداخــت تعرفههای گمرکــی و ارائه نکردن
خدمــات پس از فروش ،به فعالیــت در بازار لوازم خانگی
ادامه میدهند.
کارشــناس اقتصــادی گفت :در حــوزه قانون گذاری
قوانین خوبی داریم اما اجرا نمیشوند .نمونه آن ماده ۱۳
قانون مبارزه با قاچاق کاال اســت که ســال  ۱۳۹۶همه
واردکنندگان را موظف کرده برچســبهای شناسه کاال و
کد رهگیری را برای محصوالت بگیرند.جمشــیدی افزود:
با شناســه کاال ،مدل و مشــخصات دســتگاه را میتوان
متوجه شــد و با کــد رهگیری از اصالــت کاال اطمینان
حاصــل کرد .بیشــتر دغدغــه دولت در عدم مبــارزه با
قاچاق این لوازم التهاب بازار اســت کــه البته چاره دارد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد :باید به واردکنندگان
اصیل اجازه واردات داده شود .البته تولیدکنندگان داخلی
ادعا دارند کــه میتوانند نیاز داخــل را تامین کنند.وی
ادامــه داد :خیلی از برندهای کــره ای در حال حاضر در
داخل کشــور تولید میشود و قطعات اصلی آن به صورت

واردات تامین میگردد .از نظر کیفی نیز تولیدات داخلی با
خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست.جمشیدی
با بیان اینکه در ســال  ۱۳۹۶همــه تولیدکنندگان ملزم
شــدند شناســه کاال را بر روی محصوالتشان درج کنند،
گفت :تا مرداد  ۱۳۹۸به آنها فرصت داده شــد این کار را
انجام دهند ،اما هنوز انجام نشــده اســت .ما تا برخورد با
متخلفین نداشته باشیم ،کاهش قاچاق صورت نمیگیرد.
ما در سطح عرضه برخوردی از سوی بازرسان و نهادهای
محصول مشاهده نمیکنیم.وی افزود :محروم شدن مردم
از خدمــات پس از فروش کاالهای لــوازم خانگی یکی از
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نتایج عدم اجرای قانون اســت .باید تمام محصوالتی که
عرضه میشــود ،با گارانتی باشــد .در قانــون حمایت از
مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی بیان شــده اســت
که اگر کاالیی بدون گارانتی فروخته شــود ،مشمول کم
فروشــی میگردد.یک کارشــناس اقتصادی گفت :ما در
کشــور ســامانه ای نداریم تا قبل از خرید استعالم کنیم
تا مشــخصات واردکنندگان و گارانتی آن مشخص باشد.
این مسئله باید در کشــور اصالح شود چرا که محصولی
که گارانتی معتبر دارد حتما قاچاق نیســت و نتیجه این
سامانه کاهش قاچاق لوازم خانگی میشود.

سرپرست وزارت جهاد اعالم کرد

ارز تک نرخی به نفع بخش کشاورزی
سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه از تک نرخی شدن قیمت
ارز خوشــحال میشوم ،گفت :با دانش امروز چالشهای بخش کشاورزی قابل
حل اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،عباس کشــاورز در همایش ملی مدیران
ستادی و استانی ســازمان مرکزی تعاون روســتایی اظهار داشت :در دنیای
امروز از بخش کشــاورزی سه انتظار بیشتر نیست .اولین مورد توجه به بحث
امنیت غذایی اســت و همه کشــورها به این بحث اهمیت ویژه میدهند بجز
دو کشــور هلند و لوکزامبوگ که هلند نیز تجهیزات کشاورزی تولید میکند
و میفروشد اما مبادله محصول نمیکند .با این حال امنیت غذایی خودش را
در داخل تأمین میکند.وی با اشاره به اینکه بحث امنیت غذایی وظیفه دولت
اســت ،گفت :دومین مسئله حفاظت از منابع است که این مسئولیت برای ما
تکالیف زیســت محیطی ایجاد میکند و این وظیفه همگان است.سرپرســت
وزارت جهاد کشــاورزی افزایش درآمدی کشاورزان را مسئله سوم عنوان کرد
و گفت :فقط نمیتوان به تولید و مســائل زیســت محیطی فکر کرد چون اگر
درآمد فعاالن اقتصادی افزایش نیابد امکان پس انداز نیز برایشان وجود ندارد.
توســعه نیز از راه پس انداز اتفاق میافتد نه تزریق منابع دولتی .دولت حتی
اگر خیلی توانمند کار کند فقط قادر است که زیربناها را ایجاد و تقویت نماید.
به گفته وی بخش کشــاورزی قابلیتهــای صادراتی زیادی دارد که با اوضاع
فعلی میتوان درآمد خوبی از این بخش حاصل کرد.سرپرســت وزارت جهاد
کشاورزی ،با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ابزار صنعتی شدن کشاورزی
در کشــور میبینیم ،ادامه داد :اگر این صنعتی شــدن را با تجارت گره بزنیم
خیلی جلوتر خواهیم رفت.وی با اشــاره به افزایــش بهره وری آب و عملکرد
محصوالت کشــاورزی در سالهای آینده گفت :باید از هر متر مربع آب ،طی ۵
ســال آینده  ۱.۵کیلوگرم گندم تولید کنیم .همچنین باید عملکرد گندم به
باالی  ۷تن و پنبه به باالی  ۵تن در هکتار برسد.کشاورز خطاب به نمایندگان
تشکلها و اتحادیههای بخش خصوصی عنوان کرد :بنابراین احتیاج داریم که
با هم کار کنیم و دولت بدون تشکلها و نظرخواهی از آنها نمیتواند کار کند.

بورس کاال ،یگانه مرجع شفاف کشف قیمت کاالها
رئیس اتاق بازرگانی اراک معتقد است بورسهای سهام و کاال نقش مهمی
در ایجــاد رقابت و شــفافیت عرضه و تقاضای بازار در اقتصاد داشــته اند که
افزایــش این نقش میتواند به نفع اقتصاد ملی باشــد .به گزارش «کاالخبر»،
منوچهر توسطی در گفت و گو با میزان افزود :قیمتی که در بورس کاال کشف
و تعیین میشود ،میتواند مبنایی برای قیمتهای صادراتی نیز باشد زیرا کاال
میبایست از بازار سرمایه به سمت بازارهای هدف هدایت شود.وی در خصوص
یاریرســاندن بورس کاال به صادرکنندگان تصریح کــرد :بخش بازرگانی در
کشــور ضعیف عمل میکند و در بین شــرکتهای بازرگانی ،شاهد بازاریابی
قوی و موثری نیســتیم .اما متقاضیان میتواننــد از بورس کاال خرید کنند و
بعد محصوالت در بازارهای هدف بفروشــند .توسطی در ادامه شفافسازی را
نیاز اصلی اقتصاد دانســت و افزود :شفافســازی در همه بخشها در اولویت
است و اگر این اصل در کلیه امور اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به کار گرفته
شــود ،اعتماد عمومی را فراهم میکند.به گفته وی ،عالوه بر لزوم پایداری و
تقویت بورس کاال باید شرایط مناسبی را در روند تعیین قیمتها ،فروش کاال
و مرکزیــت عرضه کاال ایجاد و از قیمت گذاری دســتوری در این بازار پرهیز
کرد.رئیس اتاق بازرگانی اراک تاکید کرد :باید حمایتها از شفافیت اقتصادی
به گونهای باشــد که فروشــنده و خریدار مجاب و قانع شوند که بورس کاال
تنها نهاد ایجاد شــفافیت قیمتی است که در ارتقای کیفیت و استانداردسازی
کاالهای قابــل عرضه نقش دارد.وی افزود :کیفیت محصول بعد از قیمتهای
عادالنه دومین مقوله مهم در جلب اعتماد مشــتری اســت و این دو پارامتر
میتوانــد در رونق گرفتن معامالت کلیه کاالها در بورس کاال نقش اساســی
داشــته باشــد تا خریدار و فروشــنده ،بورس کاال را بهعنوان بستری مناسب
برای ایجاد رقابتی سالم و تســهیلکننده عرضه و تقاضا بدانند.در پایان ،این
عضو اتاق بازرگانی ایران مهمترین عامل از بین برنده سیســتم داللی از بازار
را اعتمادســازی به کمک عرضه محصوالت در بورس کاال دانست و افزود :اگر
روند اعتمادســازی و جلب افکار عمومی بهدرســتی انجام پذیرد و فروشنده
کاالی خود را در بورس عرضه و خریدار نیز به آنجا مراجعه کند ،دیگر فضایی
برای حضور دالل در بازارها باقی نمیماند.
خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد

راهاندازی کسب و کار
در شرایط تحریم یعنی حماسهآفرینی
رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفت :اینکــه کارآفرینان در
تحریم ،کسب و کار راهاندازی
میکنند ،به معنای حماســه
آفریدن است.به گزارش صدا
و سیما ،مســعود خوانساری
در چهارمیــن دوره مراســم
اعطای نشان امین الضرب به
کارآفرینان برتر ،اظهار داشــت :اینکه کارآفرینان کشــور در تحریم و جنگ
ب و کاری متناســب با این زمانه را بر زمین
اقتصادی ،کلنگ راهاندازی کســ 
میزنند ،یعنی حماسه آفریدهاند و میتوانند الگو و مولد باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران افزود :کارآفرینان؛
ســرمایههای انسانی این کشور به حساب میآیند و در چندین دهه باید آنها
به نمادهایی از وطنپرســتی ،دینداری و انسان دوستی تبدیل میشدند ،اما
افســوس که نگاه توام با ســوءظن اجازه نداد چنین اقدام مهم و مشــروعی
صورت گیرد.وی ادامه داد :امروز کجای این کشور میتوان موزهای از صنعت،
کارآفرینــی و اقتصــاد پیدا کرد؟ چــرا در هیچ کتاب درســی ،نامی از آنها
نیست؟خوانساری گفت :جوان اســتارتآپی که در افق اندیشهاش ،دهها ایده
و طرح برای راهاندازی کســبوکار متکی به سرمایه اندک دارد ،کارآفرینی که
نگاهش به توســعه خط تولید اســت ،تحلیلگری که از میان خبرهای منفی
خطی از امید و معطوف به آینده پیدا میکند ،شایســته قدردانی است و نباید
آنها را با انواع واکنشها از کار انداخت.
وی افزود :روزانه در برابر اخباری در مورد فســاد این و آن قرار داریم انواع
رانتها در اقتصاد و جامعه ،توزیع میَشود ،اما چند درصد از جامعه کارآفرینی
دستش آغشته به رانت است؟خوانساری گفت :اتاق بازرگانی بارها از حاکمیت
خواســته است به رانت ارزی پایان دهد ،در مقابل فساد ایستادگی کند ،انواع
توزیع غیرهدفمند یارانهها را متوقف کند و بســتر رقابت را فراهم ســازد.وی
افزود :در این موقعیت چرا نباید کارآفرینان را به عنوان انســانهای کمالگرا،
پرشــور و امید و در عطش ســاختن ایرانی آزاد و آباد به مردم معرفی کرد؟
کسانیکه عاشــق این مرز و بوم اند و همه سرمایهشــان را برای ساختن این
کشور به کار گرفتهاند.
آنها قلبشان برای این مردم میتپد و زیر فشار تحریم و کمبود ،همچنان
ســبد مصرف مردم را متنوع نگاه میدارند .چــرا دولتها صدای این منادیان
ســامت و امید را نمیشــنوند و چرا گوشها بسته شدهاســت؟رئیس اتاق
بازرگانــی تهــران گفت :امروز رســالت تکتک کارآفرینان این اســت که از
ابزارهای فرهنگی ،هنری و اقتصادی برای توســعه مفهوم کارآفرینی استفاده
کنند .انزوا طلبی راهکار امروز نیست.
اگــر دلها برای آینــده ایران میتپد کــه قطعا چنین اســت در معرفی
اســطورههای کارآفرینی اســتنکاف نکنید .اگر پیش از این کارآفرینان سعی
میکردنــد به دور از هیاهوی جامعه و در خلوتشــان کار کنند ،امروز باید به
صحنه بیایند و اجازه دهند جامعه با آنها آشنا شود.همچنین چهارمین دوره
مراســم اهدای نشــان امین الضرب به کارآفرینان برتر در تاالر وحدت تهران
آغاز به کار کرد .در این دوره از نشــان امین الضــرب  ۲۶۰کارآفرین ارزیابی
شــدند که دو کارآفرین در حوزه شویندهها و صنایع غذایی مفتخر به دریافت
تندیس امین الضرب و  ۵کارآفرین در حوزه صنایع لبنی ،صنایع غذایی ،لوازم
خانگی و استارت آپی شامل شرکت استارت آپ فعال در حوزه حمل و نقل و
شرکت اســتارت آپ فعال در فروش اینترنتی زعفران به دریافت لوح و نشان
امین الضرب نائل شدند.
اشتغال آفرینی ،تولید در شرایط سخت ،ماندگاری در بازار ،تنوع محصول،
مشتری مداری و رویکرد صادراتی از جمله معیارهای انتخاب کارآفزینان برتر
بوده است.

