
www.Tafahomnews.com

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 26 مرداد 1396- 24 ذوالقعده 1438- سال سیزد          هم شماره 3159- قیمت:1000تومان

Thursday,17  August 2017 Vol.13 - 3159 - price:10000 Rials

بر اساس ارزیابی اقتصاددانان اعالم شد

 تحقق برنامه های اشتغالزایی 
با حمایت از صنایع کوچک

بر اس��اس ارزیابی اقتصاددانان، صنایع کوچک و متوسط 
از طریق کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و 
در نهایت ایجاد فرصت  های ش��غلی و افزایش درآمد، بر اقتصاد 
شرح در صفحه 2 جهانی تأثیر می گذارند. 

ورزشی
گزارش AFC از حضور 
پرسپولیس در یک 
چهارم نهایی لیگ آسیا

 پیشنهادات اتاق ایران 

5 برای توسعه صنعت حمل و نقل 

""آزمایش" 

7 در بالتکلیفی محض!  

 نقش پر رنگ بازار سرمایه 

در تامین مالی شرکت های دانش بنیان   3

 خروج صنعت برق از رکود  

4 با فروش اعتباری مواد اولیه  

دولت الکترونیک؛ 
مجازی اما کارساز

همراه ب��ا تند ش��دن رقابت ه��ای اقتصادی 
منطقه ای و جهانی، کشورهایی که می خواهند تکانی 
ب��ه اقتصاد خود بدهند به دنب��ال کاهش هزینه ها و 
تجمیع س��رمایه های خود برای تقویت جنبه های 
تولیدی اقتصادی به منظور رش��د بیشتر اقتصادی 
هس��تند. در صدر هزینه های دست وپاگیر دولت ها 
در ایران هزینه های پرسنلی ادارات قرار دارد که به 
نظر می رس��د با ورود فناوری های نوینی که امکان 
دورکاری را افزایش می دهند دولت بتواند از حجم 
این هزینه ها بکاهد.دولت الکترونیک که چند سالی 
است روی زبان ها افتاده اس��ت، درواقع به کاهش 
حجم دس��تگاه عریض و طویل بوروکراسی اشاره 
دارد. امری که اگر محقق ش��ود حتی روی ترافیک 
خیابان ها و کاهش آلودگی نیز تاثیر می  گذارد. چرا 
که مراجعه حضوری به ادارات و بعضا کاغذبازی های 
طوالنی را غیرضروری می کند.فرض کنید کسی که 
قصد دریافت اخذ مجوز ساخت یک هتل را دارد 
چقدر باید در پس��توهای اداری بدود و هزینه کند 
تا باالخره موفق به دریافت یک برگه به نام مجوز 
شود. دولت الکترونیک و شبکه ملی اطالعات اگر به 
طور کامل محقق شوند این پروسه طوالنی را تنها در 
انجام عملیات بر روی یک صفحه کوچک مانیتور 

کامپیوتر یا صفحه گوشی تان خالصه می کنند.
ادامه در صفحه 4

 فرصت طالیی بنادر جنوبی 
برای توسعه حمل و نقل دریایی 

 بهروز آقایی *
شرح در صفحه 5

گزارش

یادداشت 

وزیر نیرو خبر داد

 واگذاری 
 ۵۵ درصد نیروگاه ها 

به بخش خصوصی

صفحه 4

قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد

 توسعه پیوندهای 
منطقه ای از اولویت های 

تجارت ایران

کرباسیان در جلسه رای اعتماد؛

 اقتصاد را به اتاق 
شیشه  ای می برم

وزیر پیش��نهادی اقتصاد از تدوین برنامه 
توسعه بازار سرمایه خبر داد وگفت: بار مالیات 
ب��رارزش اف��زوده از دوش صادرکنن��دگان و 

واردکنندگان برداشته می شود...
شرح در صفحه 2

شاخص بورس آسیا 
صعود کرد

شاخص بورس کش��ورهای آسیایی به جز 
س��نگاپور با فروکش کردن تنش میان آمریکا و 

کره شمالی به روند صعودی خود ادامه داد. 
شرح در صفحه 4

صفحه 7
صفحه 2

سالروز 
بازگشت 

پرستوهای 
سرافراز 

گرامی باد

در کشورهای پیشرفته همه دانشگاه نمی روند!
 یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی در کشورهای پیشرفته به گونه ای است که 

 همه به دانشگاه نمی روند، تاکید کرد: نظام صالحیت حرفه ای در کشور باید طراحی و اجرایی شود.
 زهرا ممتاز قمشه ای  اجرای نظام صالحیت حرفه ای را امری مهم و اجتناب ناپذیر دانست و گفت: وقتی به سمت صنعت و مدرنیته 

و IT حرکت می کنیم، نمی توان انتظار داشت همان سیستم قدیمی را در بازار کار دنبال کنیم. 

 همکاری مشترک ایران و چین 
در صنایع نساجی، کشاورزی و فرش

تفاهم – گروه کارآفرینی: معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با پانگ سن- سفیر 
چین در ایران که در محل اداره امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د، به س��ابقه طوالنی 
فعالیت تعاونی ها در ایران اشاره و بر اقتصاد تعاون و عدالت اجتماعی تأکید کرد. سید حمید کالنتری با اشاره 
به تاریخچه وزارت تعاون و فعالیت تعاونی ها درحوزه های تولید، خدمات، توزیع و مصرف، افزود: در تالش 
هستیم سهم تعاون را در اقتصاد ایران افزایش دهیم. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: امسال، با توجه به ضرورت ایجاد اشتغال قرار است درحوزه تعاونی روستایی و کشاورزی، فعالیت بیشتری 
داشته باشیم. کالنتری چین را از کشورهای برجسته اقتصادی در دنیا دانست که تجریبات ارزنده ای در توسعه 
روستایی، اقتصاد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی ها داشته است. کالنتری ادامه داد: از همین رو، 
خواستار برقراری ارتباط اقتصادی میان تعاونی های ایران و چین هستیم و می توانیم در زمینه های تولیدی، 
نساجی، صنایع دستی، پوشاک، فرش، تولیدات پسته، زعفران و برخی موارد دیگر همکاری های مشترک داشته 
باشیم. در ادامه این دیدار پانگ سن- سفیر چین در ایران نیز با اشاره به تاریخچه ای مختصر از تعاونی ها در 
آن کشور اظهار کرد: به منظور تولید و پخش، تعداد زیادی تعاونی درچین به وجود آمده است که در راستای 
بهبود زندگی مردم، نقش مهمی ایفا کرده و روز به روز تکامل یافته و قوی تر شده است. وی از تمایل چین برای 

تماس نزدیک و گسترش همکاری ها با ایران در زمینه های تعاونی خبرداد. 


