نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

سال سیزدهم ـ شماره 3245

تعامل بخش کشاورزی
صربستان و مازندران
قائم مقام وزیر کش��اورزی صربستان گفت:
بهدنبال تعامل با بخش کشاورزی مازندران هستیم
و عالقهمندیم با معرفی محصوالت کشاورزی ،راه
را برای ورود محصوالت بیش��تر و همکاری دو
جانب��ه هموار کنی��م .به گزارش گ��روه اقتصادی
تفاهم ،هیأت صربس��تانی نشس��ت مش��ترکی با
دس��تاندرکاران بخ��ش کش��اورزی مازن��دران
برگزار کردن��د .بوگدان ایگیچ  ،تولید محصوالت
کش��اورزی مازن��دران و کیفی��ت آن را بس��یار
مطلوب ارزیابی کرد و اف��زود :همکاری الزم را
در زمینه بهرهگیری از تجارب علمی از مازندران
را خواهیم داش��ت .وی اظهار کرد :تالشمان این
است روابط را در حوزه تولید بذر سویا گسترش
دهیم .رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران
نیز خواس��تار هم��کاری دو طرفه ش��د و افزود:
تولی��دات خوبی در زمینه باغی داریم که میتوان
زمینه صادرات آن به کش��ور صربستان را فراهم
کرد .حیدرپور ادامه داد :زمینه خوبی برای تولید
ان��واع بذر ،محصوالت باغی ،دفع آفات و جنگل
داریم و آماده همکاری با کشور صربستان هستیم.
وی خاطرنشان کرد :آمادگی داریم برای توسعه و
همکاری کشاورزی بین مازندران و صربستان از
تجارب و انتقال تکنولوژی در زمینههای مختلف
کشاورزی بهرهگیری کنیم.

سه شنبه 14آذر 1396



رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد

خبرنامه
جانمایی بلوک های
15گانه اکتشافی ایمیدرو
تفاهم -گروه اقتصادی :جانمایی بلوک های
15گان��ه اکتش��افی ایمی��درو با ه��دف کمک به
متقاضیان در جهت شناخت بیشتر پهنه ها ،اعالم
ش��د .در نقش��ه به پیوس��ت ،جانمایی  15پهنه به
فراخوان گذاشته ش��ده؛ مشخص شده است .پهنه
یک در سمت چپ و پهنه  7در باالدست پهنه بهرام
گور (آبی رنگ) مشخص شده اند .به طوری که در
نیمه چپ نقشه تنها پهنه های  9 ،1و  7واقع شده
و پهن��ه های13 ،12 ،11 ،10 ،8،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،
 14و  15در نیمه راست نقشه قرار گرفته اند .این
فراخوان که در واقع از نخستین دستاوردهای برنامه
اکتشاف ایمیدرو در سطح 250هزار کیلومتر مربع از
مساحت کشور رونمایی می کند ،در جهت جذب
سرمایه برای مشارکت در اکتشاف و بهره برداری
از بل��وک های پانزده گانه پهنه اکتش��افی آباده-
جازموریان اس��ت .در این پهنه ها 5هزار کیلومتر
مرب��ع به عن��وان مناطق امید بخش معرفی ش��ده
است که دارای پتانسیل مواد معدنی همچون آهن،
کرومیت ،طال ،مس و سرب و روی برای اکتشاف
و سپس بهره برداری هستند.

صنعت ،معدن و تجارت

11
خبرنامه

عضویت در  WTO؛ راهگشای رقابت عادالنه صادرگنندگان

تفاهم -گروه گزارش :رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت:
عدم عضویت ایران در س��ازمان تج��ارت جهانی ( )WTOاز جمله
عواملی است که رقابت نابرابری را برای صادرکنندگان ایرانی به وجود
آورده اس��ت .محمد الهوتی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه
اس��تان تهران اظهار کرد :برخی قوانین باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
این در حالی است که قیمت باالی تمام شده رقابت را سلب می کند و
از س��وی دیگر نرخ ارز قیمت تمام شده را باال می برد .وی بیان کرد:
کف حضور در یک نمایش��گاه خارجی حداقل  ۵۰هزار یورو است و
این موضوع نیازمند حمایت جدی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :قیمت حمل و نقل کاال
در ایران  ۳برابر قیمتهای جهانی بوده که این موضوع به ش��دت در
هزینه تمام ش��ده کاالی صادراتی تاثیرگذار اس��ت .وی افزود :قیمت
تمام ش��ده صادرات کاال باعث میش��ود که به راحتی نتوانیم در بازار
کش��ورهای هدف حضور یابیم؛ در صورتی که دولت س��رمایهگذاران
خارجی را در بخش حمل و نقل به کشور گسیل کند ،میتوانیم دوباره
ص��ادرات را افزایش دهیم .الهوتی درباره موانع موجود در خصوص
واردات کاال ب��ه صورت ورود موقت به منظور صادرات گفت :قوانین
در این ارتباط باید بازنگری ش��ود تا بتوانی��م با وارد کردن مواد اولیه
تولید مورد نیاز ،صادرات داشته باشیم و شرکتهای بزرگ صادراتی
ایجاد کنیم.
رئی��س اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران نیز در این همایش
از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت یک در هزار درآمد به اتاق های
بازرگانی از سال آینده خبر داد .مسعود خوانساری گفت :در سال های
تحریم ارتباط ما با دنیا قطع بوده و انتظار اینکه صادرات باالیی داشته
باش��یم ،خیلی به جا نیس��ت؛ در این میان باید به این نکته اشاره کرد
که دولت بزرگ ،بزرگترین آفت برای اقتصاد اس��ت و باعث می شود
مشکالت پابرجا بماند .وی تصریح کرد :در سال های بعد قرار بر این

اس��ت که همای��ش تجلیل از صادرکنندگان نمون��ه را به یک همایش
چالش��ی تبدیل کنیم و از س��ال بعد یک در هزار ص��ادرات را حذف
خواهیم کرد که بسته آن از سال بعد اجرایی خواهد شد.
مقیمی ،اس��تاندار تهران نیز در این مراس��م با بی��ان اینکه آمار
صادرات��ی ،ش��رایط را برای دولت و صادرکنندگان س��خت می کند،
گفت :دولت و مجلس همراهی با هم را انتخاب کرده اند؛ ضمن اینکه
بخش خصوصی نیز با دولت هم راستا است؛ بنابراین در این شرایط
نباید عملکرد فعلی را به ثبت رساند.
وی با بیان اینکه ش��روع حل مش��کالت از ش��ورای گفتگوی
دولت و بخ��ش خصوصی خواهد بود ،تصریح کرد :تعهد س��ال ٩٦
برای صادرات س��ال را امسال کاهش داده ایم و می خواهیم به ٦.١
میلیارد دالر برسیم اما باید تالش کنیم چرا که در هشت ماهه امسال،
 ٤میلیارد دالر محقق شده است که قابل قبول نیست.
رتبه ایران در زمینه کارآیی بازار
در میان  137کشور 130 ،است
دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در این همایش ،با اشاره به وجود موانع

داخلی تولید و صادرات گفت :مش��کالتی ک��ه امروز درباره صادرات
از آن صحبت میکنیم همان مش��کالتی اس��ت که  ۳۰سال قبل وجود
داش��ته و درباره آن صحبت کردهایم .محس��ن بهرامی ارضاقدس در
ادامه با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد و وضعیت فضای کسب
و کار ای��ران در اقتصاد جهانی گفت :رتبه ایران در زمینه کارآیی بازار
در میان  137کش��ور  130است؛ همچنین در دیگر بخشهایی مانند
توان جذب اس��تعدادها دارای رتبه  ،108حفظ استعدادها رتبه ،104
مش��ارکت زنان و نیروی کار رتبه ( 136که در مقایس��ه با سال 4 ،84
رتبه کاهش یافته اس��ت) ،همکاری بی��ن کارفرما و کارگر رتبه ،121
انعطافپذیری دس��تمزدها رتبه  ،120اتکا ب��ه مدیریت حرفهای رتبه
 ،120میزان دستمزد و بهرهوری رتبه  ،100تاثیر نظام مالیاتی بر انگیزه
کاری رتبه  79را داریم که همه این موارد بخشی از فضای کسب و کار
کشور به حساب میآید.
صادرات کاال از استان تهران
به بیش از  130کشور جهان
محمدرضا مس فروش -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران نیز در بخش��ی دیگر از همایش تجلیل از صادرکنندگان
نمونه استان تهران گفت :براساس آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت،
س��هم صادرات استان تهران از کل صادرات کشور ،رقم  24.86است.
وی افزود :صادرات کاال از استان تهران به بیش از  130کشور جهان
انجام می شود که محصوالت پتروشیمی  14.5درصد از کل صادرات
استان تهران و فرش  2.5درصد و در محصوالت کشاورزی  5درصد
و صنایع غذایی  6درصد صادرات استان تهران را تشکیل می دهد.
گفتنی اس��ت؛ در همایش «معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه
سال  1396استان تهران» که برای اولین بار توسط بخش خصوصی و
اتاق بازرگانی تهران با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار
شد ،از  20صادرکننده نمونه استان تهران تقدیر به عمل آمد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد

کاهش قاچاق پوشاک با اجرایی شدن سامانه شناسه کاال

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ،با بیان اینکه
ثبت سفارش براساس شناسه کاال موجب ایجاد زیرساختهای اولیه
مقابله با قاچاق پوش��اک خواهد شد ،گفت :اجرا شدن سامانه شناسه
کاال به کاهش قاچاق کمک خواهد کرد البته به شرط آنکه مناطق آزاد
از این سازوکار مستثنی نشوند.
س��عید جاللی قدیری ،دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و
پوشاک ،در گفتوگو با ایلنا ،با گالیه از نبود سیستم کدینگ یا همان
شناسه کاال برای کاالهای وارداتی به کشور ،گفت :اگرچه در بسیاری
از کش��ورها ،سیستمهای کدینگ مش��خصی برای کاالهای وارداتی
وجود دارد که به وسیله آنها به راحتی رصد زنجیره معامالتی از مبدا
تا مقصد صورت میگیرد؛ اما متاس��فانه در کش��ور ما چنین روندی
وجود ندارد .وی افزود :برخی افراد ادعا میکنند تولید کشور ما باید

همانند کشورهای پیشرفته و موفق در این زمینه باشد ،این امر محقق
نخواهد شد مگر آنکه زنجیره تجاری کاال در کشور قابل رصد باشد

ویژهاستانگیالن
شهردار رشت :

شهر به خدمترسانی لحظهای مدیران نیازمند است

شهردار رشت بیان کرد :باید از امکانات موجود حداکثر بهره را ببریم
و برای توسعه شهر تالش کنیم.
دكتر مس��عود نصرتی تصریح کرد :س��عی کردی��م در انتصاب مدیران
ب��ه تخصص،تجرب��ه و توانایی افراد توجه کنیم و ش��هر به خدمت رس��انی
لحظه ای مدیران نیازمند است.شهردار رشت اذعان داشت :شهرداری رشت
به مدیرانی نیازمند است که عالوه بر هنر مدیریت ،تخصص کافی در حوزه
مربوطه را نیز داشته باشند.
دكت��ر نصرت��ی پای کار بودن و حضور مس��تمر را ویژگی مهم مدیران
برشمرد و گفت :مدیران متوسطی که پای کار هستند از مدیران با نبوغی که
پای کار نیستند موفق تر هستند و مدیریت شهری به مدیری با حضور باال
و پای کار نیاز دارد.وی با اشاره به اینکه با تمام توان سعی شد که انتصاب
مدیران براساس شایسته ساالری صورت گیرد ،ابراز داشت :در پست هایی
از مدیران باتجربه استفاده کردیم که بتوانند مدیران جوانتر را مشاوره دهند.
نصرتی بیان داش��ت :عدم استفاده از مدیران باتجربه به ضعف تشکیالتی ما
برمی گردد ،زیرا زمان زیادی صرف ش��ده و شهرداری هزینه زیادی انجام
داده تا یک فرد دارای تجربه شود و باید شهر از هزینه هایی که انجام شده
بهره گیرد.ش��هردار رشت مطرح کرد :در برخی از پست های مدیریتی برای
رفع کمبود مدیر و کارشناس مورد نیاز از کارگروه ها استفاده کنیم و به طور
مثال در مناطق شهرداری نیازمندیم واحدهای حقوقی و امالک جداگانه ای
داش��ته باش��یم که اکنون دراختیار نداریم .دكترنصرتی با تاکید براینکه شهر
قابلی��ت مکث ندارد تاکی��د کرد :ما باید خودمان را با ش��هر منطبق کنیم و
انتظار نداش��ته باش��یم شهر با ما منطبق ش��ود و از هر ظرفیتی برای توسعه
ش��هر باید استفاده کنیم.وی اذعان داش��ت :تعصب به شهر باالتر از تعصب
به س��ازمان است و اگر احساس تعلق داریم باید اول به ایران،دوم به رشت

و س��وم به س��ازمان فک��ر کنیم و نباید هیچ وقت ش��هر را فدای س��ازمان
کنی��م .دكترنصرت��ی با اش��اره به یکی از اس��تراتژی های انتخ��اب مدیران
ش��هرداری اظهار کرد :در برخی از پست های مدیریتی از تجربیات مدیران
دستگاه های اجرایی دیگر و ش��هرهای همجوار رشت بهره بردیم .شهردار
رشت با اشاره به اینکه تغییرات انجام شده براساس چشم اندازهای ترسیم
شده انجام شد افزود :به عنوان مثال اگر مساله محیط زیست برای ما مدنظر
اس��ت تیم مدیریتی تعریف شده قرار است براس��اس آن هدف حرکت کند
و اگر مس��اله گردش��گری،عمرانی و ...مدنظر اس��ت تیم مدیریتی براساس
آن ویژگ��ی ها خ��ود را تجهیز می کند .وی خاطرنش��ان کرد :باید با اتحاد
و همدلی ثابت کنیم ش��هری داریم که آماده پذیرای س��رمایه گذار اس��ت و
می تواند سرمایه گذار در آن ورود کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن :

صنایع تبدیلی کشاورزی
میتواند باعث اشتغالزایی در گیالن شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت :اجرای مدل
توس��عهای خوش��ههای کسب و کار یکی از مس��یرهای رسیدن به عدالت
فضایی و توس��عه یافتگی پایدار است که شرکت شهرک های صنعتی گیالن
عهده دار توس��عه و ترویج مدل خوشه های کسب و کار شالیکوبی ،چای،
زیتون ،کلوچه و اخیرا ً خوش��ه کس��ب و کار شیالت با همکاری و انتخاب
عاملین خوش��ه ها می باش��د.مهندس احمد علي ش��هيدي افزود  :گیالن با
توجه به اقلیم مناس��ب دارای پتانس��یل کش��اورزی بوده و صنایع تبدیلی
کش��اورزی می تواند باعث اش��تغالزایی در گیالن شود که با محیط زیست
گیالن نیز سازگار است و در جهت توسعه پایدار و همه جانبه خواهد بود.
رئیس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن عدم آموزش
ذینفعان و کش��اورزان و فق��ر تکنولوژی کارخانجات مرتبط و لجس��تیک
حم��ل و نقل را عام��ل هدر رفت  35درصدی محصوالت کش��اورزی در
کشور دانست و گفت  :این میزان هدر رفت معادل تامین غذای  15میلیون
نفر اس��ت.وی در پایان بیان داش��ت  :توسعه خوش��های در جهت حفظ و
نگهداری و ارتقای کیفیت محصول نهایی می تواند نقش به سزایی در تولید
ملی و بهره وری کشور داشته باشد.

خبر

که شروع این فرآیند با سامانه شناسه کاال امکان پذیر خواهد بود.
جاللی قدیری در خصوص واردات پوشاک به کشور خاطر نشان
کرد :در حال حاضر 99درصد پوشاک ورودی به کشور قاچاق است؛
درحالیکه با شناس��هدار کردن پوش��اک ورودی به کش��ور ،بخشی از
زیرس��اختهای الزم برای رصد سیستمی زنجیره تجاری کاال فراهم
خواهد ش��د ک��ه در نهایت میتوان از این قاچ��اق بیش از  ۳میلیارد
دالری ،جلوگی��ری کرد .وی ب��ا تاکید بر اینکه ه��ر کاالی وارداتی
باید کد مش��خصی دریافت کند ،افزود :با وجود این کد ،ادامه زنجیره
تجاری مشخص خواهد شد که چه شخصی این کاالها را آورده و به
کجا منتقل کرده است؛ در واقع مبدا و مقصد این روند مشخص خواهد
ش��د و به راحتی میتوان کاالها را ردیابی کرد .البته این سیس��تم در
حال راه راندازی و هنوز بهره برداری نشده است.

فیروزه ایران حریف افغانستان هم نشد!
ب��ا وجود آنکه یک��ی از تمرکزهای وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت به ح��وزه معدن ایران
ب��ا ذخایری غنی اس��ت ،یکی از س��نتیترین و
معروفترین محصوالت معدنی یعنی سنگهای
قیمتی ،بازارش��ان را در خارج و حتی داخل ،از
دس��ت دادهاند و فیروزه ایرانی به نام افغانستان و
اسپانیا به دیگر کشورها صادر میشود.
به گزارش ایس��نا ،معادن سنگهای قیمتی
عمال این روزها در س��رگردانی به سر میبرند و
ح��اال وزارتخانه صنعت ،مع��دن و تجارت فقط
وظیف��ه حاکمیتی خ��ود در قبال ای��ن معادن را
مانند دیگر معادن کش��ور به انجام میرس��اند و
خبری از برنامه و سیاس��ت مش��خصی در قبال
آنها نیست .آخرین ساختاری که برای سنگهای
قیمتی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعریف
ش��ده اس��ت ،ایجاد یک اداره در حوزه فرآوری
س��نگهای قیمت��ی در معاونت صنای��ع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ب��وده که این اداره فقط
یک جلس��ه با کارشناس��ان س��نگهای قیمتی
معاونت معدنی وزارت صنعت ،معدن داشته است
و پ��س از آن خبری از آنها و حوزه س��نگهای
قیمتی نرسیده است.
رض��ا محرم��ی -کارش��ناس معدن��ی و
س��نگهای قیمتی با اشاره به اینکه امروزه ایران
ذخایری رو به افول دارد ،گفت :دیگر مثل سابق
ذخایر فیروزه ایران پر و پیمان نیست و در حال
کمش��دن اس��ت ،البته در کنار آن معادن دیگری
در دامغان و کرمان پیدا ش��ده است لذا نمیتوان
گفت صرفا کاهش ذخایر ،عامل ضعف در اقتصاد
سنگهای قیمتی ایرانی است ،بلکه موضوع نبود
بازار تعریف ش��ده و نبود سیاس��ت دقیق در این
حوزه به آن ضربه زده است.
از س��وی دیگر موضوعی مانند اشتغال که
در معادن س��نگهای قیمتی به وس��عت معادنی
مثل سنگآهن ،س��رب ،روی و  ...نیست ،باعث
ش��ده این ح��وزه مورد کملطفی ق��رار گیرد و از
اولویته��ای وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
خارج ش��ود ک��ه مجموع��ه این عوام��ل باعث
ش��ده امروز فیروزهه��ای ایرانی با برند اس��پانیا
و افغانس��تان به دیگر کش��ورها صادر ش��وند و
س��نگهای قیمتی ایرانی مانند فی��روزه و عقیق
عمال جای��گاه خ��ود را در بازارهای خارجی و
حتی داخلی از دس��ت بدهند .موضوعی که بیش
از پیش ،نابس��امانی وضعیت معادن سنگ های
قیمتی را نش��ان میدهد این اس��ت ک��ه معاونت
معدن��ی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت  ،آمار
تفکیکی مشخصی از میزان اکتشاف ،استخراج و
عرضه سنگ های قیمتی ندارد.

