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تبیین دستاوردهای فعاالن بخش صنعت ،معدن و تجارت در دهه تولید و تجارت

بهآینده،امیدوار وخوشبینهستیم
گروه صمت  -مشــاور وزیر ،مدیرکل حــوزه وزارتی وزارت
صمت و رئیس ســتاد گرامیداشــت دهه تولیــد و تجارت به
برنامههای تحولی وزارت صمت اشــاره کرد و گفت :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در طی یک سال گذشته ،برنامههای تحولی مهمی
را در دستور کار خود قرار داده و دنبال کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،شهاب جنابی در نشست خبری «ستاد گرامیداشت
دهه تولید و تجارت» ،گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در طی قریب
به یک سال گذشته ،برنامههای تحولی را در دســتور کار خود قرار داده و
دنبال کرده است؛ در این مدت ،هم رسیدگی به امور جاری مدنظر بوده و هم
تالشهای جدیدی برای ایجاد تحــول در نحوه حکمرانی بخش صنعت،
معدن و تجارت صورت پذیرفته است.
وی با ارائه مقدمهای ،تاکید کرد :بخش صنعت ،معدن و تجارت گســتره
بسیار وسیعی دارد و بر آحاد جامعه اثرگذار است و همچنین حوزه ماموریتی
متنوعی را نیز دارا است.
جنابی با تاکید بــر برنامهریزیها و تالشها در حــوزه صنعت ،معدن و
تجارت ،افزود :همکاران ما در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و در سطح
استانها و سازمانهای تابعه ،بخشــی از این تالشها را بر عهده داشتند و
بخش مهم دیگری از این زحمات نیز بر دوش ســایر ذینفعان بوده است.
وی افزود :اغلــب برنامههایی کــه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در
قالب برنامههای تحولی تعریف کرده اســت ،برای اجرایی شدن ،نیازمند
مشارکت فعال ذینفعان این بخش است لذا دســتاوردهای این پروژه ها،
حاصل کار جمعی و زحماتی است که همه عزیزان در بخش های مختلف
متحمل شدند.
وی با اشاره به نقاط قوت و دستاوردهای حاصل شده در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،گفت :با توجه به اینکه یکم تیر ماه روز اصناف و دهم تیرماه
روز صنعت و معدن است؛ وزیر صمت در ایده ای ابتکاری از حدود یک ماه
پیش ،این دهه را به عنوان دهه تولید و تجارت تعیین کردند.جنابی با اشاره
به اهدافی که در گرامیداشــت دهه تولید و تجارت مد نظر است ،ادامه داد:
در وهله اول ،تبیین دستاوردها و اقدامات همه عزیزان در این بخش مد نظر
است که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین
نیز اســت .در وهله بعد ،قدردانی از زحمات و تالشهای عزیزانی که در
بخش صنعت ،معدن ک تجارت تالش کرده اند ،دنبال می شود.
وی همچنین با اشاره به هدف ســومی که از دو هدف قبلی حاصل خواهد
شد ،افزود :هدف دیگر این اســت که هر یک از فعاالن این بخش ،بتوانند

»دستاوردها در حوزه صنعت ،معدن و تجارت درخشان است

» نامگذاری دهه تولید و تجارت  /اول تیر ،روز «اصناف؛ نماد اقتصاد مردمی» ،دوم تیر ،روز «تشکلها؛ هم افزایی تولید
و تجارت» ،سوم تیر ،روز «تجارت و خدمات؛ هوشمندی کسب و کار» ،چهارم تیر ،روز «رسانه؛ تبیین گر تولید و تجارت»،
پنجم تیر ،روز «زیرساخت؛ بنیان تولید و تجارت» ،ششم تیر ،روز «صادرات؛ تولید پایدار در تراز جهانی» ،هفتم تیر،
روز «امنیت قضایی؛ آرامش کسب و کار» ،هشتم تیر ،روز «تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین» ،نهم تیر ،روز «معدن؛
فرصت ناب ارزش آفرین» و دهم تیر ،روز «صنعت و معدن؛ پیشران پیشرفت در گام دوم انقالب» نامگذاری شد ه است.
با تبیین خوب اقدامات صورت گرفته ،نقــش و جایگاه خود را در فرایند
ایجاد تحول مورد نظر به خوبی و بهتر از گذشته دریابند چرا که ایجاد تحول
به رهبران عالی و به رهبران میانی تحولگرا نیاز دارد و همه فعاالن در این
بخش میتوانند با همسوسازی نیروها و ایجاد همافزایی بیش از پیش در این
مسیر به تحقق اهداف و ایجاد تحول مورد نظر کمک کنند .این کاری جمعی
است و عالوه بر وزارت صمت ،زحمت آن بر دوش عزیزان و تشکلهای
فعال در این عرصه و بخش غیردولتی نیز قرار دارد.
جنابی در پایان همچنین به ســرفصلهای برنامهها و فعالیتهای این دهه

اشــاره کرد و گفت :این برنامهها که در سطح اســتانها و در سطح ستاد
وزارتخانه پیشبینی شدهاند ،شامل نشســت در سطوح عالی با سران قوا،
نشستهای هماندیشــی در سطح استانها و ســتاد وزارتخانه ،برگزاری
نمایشــگاههای تخصصی بویژه در حوزه دانشبنیــان ،افتتاح و آغاز بهره
برداری پروژه های متعدد ،برگزاری رویدادهــای خالقانه ،حضور فعال
در رسانهها در تمام اســتانها ،بازدیدهای جمعی مردمی از صنایع بزرگ
و معرفی و تقدیر از پیشکسوتان و جوانان پیشگام در این عرصه هستند.
این نشست خبری با حضور مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب

و کار وزارت صمت ،علی رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،محمدباقر مجتبایی نائب رئیس اتاق
اصناف ایران ،قاســم نودهفراهانی رئیس اتاق اصنــاف تهران ،محمدرضا
بهرامن رئیس خانه معدن ،آرمان خالقی قائم مقــام خانه صنعت ،معدن و
تجارت ایران و مسئوالنی از بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد.
دستاوردها در حوزه صنعت ،معدن و تجارت درخشان است
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
دستاوردهای محقق شده در حوزه صنعت ،معدن و تجارت بسیار درخشان
بوده ،اما تاکنون حق مطلب بهخوبی ادا نشده و نیازمند جهاد تبیین هستیم.
سید مهدی نیازی دراین نشست خبری افزود :با توجه به تالش رسانههای
معاند برای ایجاد فضای ناامیدی در جامعه باید تالش بیشتری در راستای
تبیین دستاوردها انجام شود.وی گفت :در این راستا رسانهها و فعاالن بخش
خصوصی باید به کمک بپردازند.نیازی یادآور شد :نامگذاریهای سالها
از سوی رهبر معظم انقالب در یک دهه گذشته با تمرکز بر اقتصاد و تولید
بوده است و همین مســاله بار مسوولیت ما را در راســتای تبیین اقدامات
سنگینتر میکند و اینکه کمک کنیم تا زمینه تولید ،اشتغال ،توسعه اقتصادی
و امیدآفرینی فراهم شود .در ادامه «شهاب جنابی» رییس ستاد گرامیداشت
دهه تولید و تجارت افزود :بخشهای صنعت ،معدن و تجارت دارای گستره
وســیع ،حوزههای ماموریتی متنوع و حیطه اثر مهمی در جامعه است.وی
بیانداشت :وزارت صمت در حدود  ۱۰ماه گذشته از عمر دولت سیزدهم
برنامههای مشــخصی برای ایجاد تحول در این بخش در دستور کار خود
قرار داده و تالش زیادی برای ریلگذاری جدیــد و ایجاد تحول در نحوه
حکمرانی بخش صنعت ،معدن و تجارت انجام شــده است.مشاور وزیر
صمت و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت تصریحکرد :همه برنامههای
تحولی که از سوی این وزارتخانه تعریف شــده ،دیر یا زود ذینفعان باید
در آنها مشارکت کنند.وی ادامهداد :در دهه صنعت و معدن دو ماموریت را
در اجرای برنامه ها دنبال میکنیم ،نخست؛ تبیین اقدامات و دستاوردها و
دوم؛ قدردانی و تشکر از اقدامات تالشگران ،همچنین در تالشیم با تبیین
اقدامات انجام شــده نقش خود را در فرآیند اقدامات به خوبی ایفا کرده و
برای تحقق آنها تالش کنیم.جنابی یادآور شــد :نشســت با سران سه قوه،
برگزاری نمایشگاههای تخصصی مختلف ،برگزاری نشست های خبری،
حضور فعال در رسانهها ،بازدیدهای جمعی مردمی از صنایع بزرگ ،معرفی
پیشکسوتان و تقدیر از آنان ،معرفی جوانان پیشگام و تقدیر از آنان و غیره،
از جمله برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.

تولید
رسولیان :کاهش  15درصدی تعداد واحدهای صنعتی راکد

بزرگترینشهرکصنفیـتولیدی
آماده بهرهبرداری است

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت :سال گذشته
 12067واحد راکد صنعتی در داخل و بیرون شهرکها شناسایی شد و بر اساس
اقدامات انجام شده برای احیای آنها 15 ،درصد تعداد واحدهای راکد کاهش
یافت.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی رسولیان در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت
دهه تولید و تجارت که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،اظهار داشت :در
این دهه  184پروژه زیرساختی آماده بهرهبرداری شده است که حدود  900میلیارد تومان
سرمایهگذاری زیرساختی برای این پروژهها انجام شده است.رئیس سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران افزود :بزرگترین شهرک صنفی ـ تولیدی با همکاری اصناف
آماده بهرهبرداری در این دهه است.وی افزود :سال گذشته بر اساس دستور رئیسجمهور به
وزیر صمت مقرر شد تا واحدهای راکد کشور در داخل شهرک و بیرون شهرکها در رابطه
با صنعت شناسایی و احیاء شود که در نتیجه اقداماتی انجام شد و بر این اساس  12هزار و
 67واحد راکد شناسایی شد.رسولیان بیان داشت :بر اساس اقدامات انجام شده سال گذشته
 15درصد تعداد واحدهای راکد کاهش یافت که البته الگوی ما شناسایی و اولویتبندی بر
اساس بازار و زنجیره تولید این واحدها است تا در اولویت احیاء قرار گیرند.رئیس سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت :امسال نیز بخش دیگر احیا واحد
راکد در دستور کار قرار دارد و احیای  2هزار واحد راکد در سال جاری هدف گذاری شده
است و در نتیجه برای امســال افزایش ظرفیت  134واحد نهایی شده است و تاکنون نیز
 186واحد راکد نیز امسال احیا شده است و فرآیند به صورت جد در حال انجام است .وی
افزود :براساس گزارش بهدست آمده همه واحدهای راکد قابلیت احیا ندارند و در مجموع
بر اساس برآوردهای انجام شده  62درصد از واحدها امکان راهاندازی مجدد دارند و 57
درصد هم اعالم آمادگی برای احیا مجدد داشتهاند.رسولیان در مورد تامین برق شهرکهای
صنعتی اظهار داشت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تامین زیرساختهای
صنعت و معدن حساسیت ویژهای دارد و در جلسات متعددی حضور پیدا کرده ایم و تالش
کردیم که کمترین قطعی برق در حوزه صنعت اتفاق بیفتد .وی افزود :کشور با کمبود برق
مواجه است و اصرار ما بر این است که بیشترین صرفهجویی باید در سایر بخشها اتفاق
بیفتد تا تولید را تحت تاثیر منفی قرار ندهد و با پیگیریها اقدامات خوبی انجام شده و الزم
از وزارت نیرو تشکر شود .رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت:
عمده قطعیهای برقی که امسال به وقوع خواهد پیوســت براساس برنامه خواهد بود ،با
مدیران شهرک ها و بخش خصوصی مذاکراتی انجام شده تا کمترین اثر منفی داشته باشد
و توافق شده که مثال یک روز قطعی برق وجود داشته باشد مثال برق واحدها از ساعت 11
صبح تا  11شب قطع شود البته در برخی مناطق کمتر هم خواهد بود و لذا قطعی خارج از
برنامه کاهش یافته است.

سفیر استرالیا در ایران

سرمایه گذاران استرالیایی عالقه
مندبههمکاریباایرانهستند

سفیر اســترالیا در ایران با اشــاره به اینکه جامعه ایرانیان در اســترالیا بسیار فعال و
تجار و سرمایهگذاران استرالیایی عالقهمند به
تحصیلکرده هستند ،افزود :بسیاری از ّ
همکاری با تجار ایرانی هستند.به گزارش اقتصادسرآمد ،لیندال ساکس در دیدار با
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز گفت :کشور متبوعش و ایران زمینههای
مستعد و مناسبی برای همکاری در تجارت محصوالت کشاورزی ،معدن ،دارو ،درمان و آموزش
دانشگاهی دارند.وی با اشاره به امکان همکاری در زمینه استارتآپ ها و دانشگاهها بین  ۲کشور،
اظهار داشت :وجود نیروی جوان و تحصیلکرده در ایران ،ظرفیت بسیار باالیی برای جمهوری
اسالمی برای همکاری با سایر کشورها محسوب میشود.سفیر استرالیا در ایران اظهار کرد :دولت
نقش چندانی در اقتصاد اســترالیا ندارد و بخش خصوصی دارای توان بسیار باال در اقتصاد این
کشور است و به دلیل وجود تعرفههای پایین گمرکی در استرالیا ،شناسایی زمینههای همکاری
بین  ۲کشور ضروری است.ساکس ،با اشــاره به تغییر وضعیت پروازی در این کشور به شرایط
تجار استرالیایی حضور بسیار فعال و گستردهای در
عادی پس از گذر از دوران کرونا ،ادامه دادّ :
دبی دارند و بسیاری از کاالهای اســترالیا ابتدا به دبی ارسال شده و سپس به شکل غیرمستقیم به
سایر نقاط منتقل میشود.وی یادآوری کرد :با وجود افزایش قیمتهای جهانی بسیاری از کاالها،
از اعمال تحریمها علیه ایران خوشحال نیســتیم و با توجه به اینکه دارو و مواد غذایی مشمول
تحری م نیست ،میتوان در این زمینه همکاری کرد.ساکس ،افزود :جمهوری اسالمی ایران موقعیت
جغرافیایی بسیار مناسبی دارد و به نوعی مرکز تجارتی منطقه محسوب میشود و میتوان از طریق
چابهار کاال را به ایران حمل کرده و از طریق این کشور به بسیاری از کشورها صادر کرد.آذربایجان
شرقی زمینههای مســاعدی برای فعالیت ســرمایه گذاران خارجی داردرییس اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن تبریز نیز در این دیدار با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی زمینههای مساعدی برای
فعالیت سرمایه گذاران خارجی دارد ،گفت :ظرفیتهای متعدد صنعتی و کشاورزی در این استان
وجود دارد.یونس ژائله ،افزود :ارتباطی قدیمی بین تبریز و استرالیا در خصوص صادرات فرش
و واردات پشم وجود داشت که در زمان کنونی این ارتباط بیشــتر با نیوزلند برقرار شده است.
وی با اشاره به حجم بسیار پایین تجارت بین  ۲کشور ،نســبت به گسترش روابط تجاری میان
آذربایجان شرقی و استرالیا ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت :تبریز از ایام گذشته ،شهر تجارت
بوده و در واقع تجــارت و صنعت در خون مردم این منطقه جریــان دارد.رییس اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن تبریز با اشاره به توانمندی آذربایجان شرقی در زمینه تولید شیرینی و شکالت و
واردات ماشینآالت از استرالیا از طریق دبی ،گفت :این استان پتانسیل باالیی در زمین ه دامپروری و
واردات پشم و نخ دارد که متاسفانه افزایش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی ،وجود تحریمها
و مشکالت موجود در نقل و انتقال پول و مسائل بانکی تأثیرات منفی زیادی بر روی تجارت ۲
کشور و همکاری در زمین ه دارو و مواد غذایی گذاشت ه است.ژائله ،با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران بهترین منطقه برای سرمایهگذاری است.

نماینده اتاق ایران در مجمع سرمایهگذاری دی۸-

ایجادسیستمهمکاریمستقیمبینبانکی
پیشنیازتوسعهتجارتدرونگروهیاست

اخبار تولید
از اصناف تولیدی ،توزیعی و خدماتی
حمایت میکنیم

محمد باقر قالیباف با اشــاره به حمایت مجلس از اصناف
اظهار داشــت :ما بــه عنوان مجلس شــورای اســامی
حمایتهــای الزم را از تولید از جملــه اصناف تولیدی،
توزیعی ،خدماتی و خدمات فنی خواهیم داشت.به گزارش
اقتصادســرآمد ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای
اسالمی گفت :ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی اصناف
به همه اصناف عزیز کشور ،اظهار داشت :در اینجا به شکل
ویژه از شهدای اصناف کشور به خصوص در دوران دفاع
مقدس که انصافا خوش درخشیدند و پشتیبانیهای بسیار
خوبی در زمینههای مختلف داشتند ،یاد میکنم.وی افزود:
امروز نیز اصناف با بیش از  ۳میلیون کارآفرین و ســرمایه
گذار و بیش از  ۹میلیون نفر اشتغال در کشور ،جزو سربازان
و در خط اول جبهه اقتصادی هســتند که برای همه آنها
آرزوی موفقیــت داریم .ما نیز به عنوان مجلس شــورای
اســامی حمایتهای الزم را از آنهــا از جمله اصناف
تولیدی ،توزیعی ،خدماتی و خدمات فنی خواهیم داشت.
قالیباف در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به سالروز
تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی ،عنوان کرد :این سازمان
در ســال  ۱۳۶۰به فرمان حضرت امام (ره) شکل گرفت.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشــان کرد :جا دارد امروز از
مداح اهل بیت (ع) جناب آقای کریمخانی یاد کرده و وفات
این مداح که از مداحان مخلص اهل بیت (ع) بود را تسلیت
و تعزیت بگوییم .ابیات ماندگار وی در ارتباط با حضرت
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) ،همواره در ذهن و
یادگار و به عنوان یک اثر خوب هنری و مذهبی خواهد ماند
که وفات ایشان را به خانواده ،همشهریها و همه مداحان و
محبین اهل بیت (ع) عرض تسلیت و تعزیت دارم.

جزئیات پرداخت تسهیالت به تولید
کنندگان پس از مردمی سازی یارانه

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به
جزئیات پرداخت تســهیالت به تولید کننــدگان پس از
مردمی ســازی یارانه ها از حذف عــوارض صادراتی 4
محصول کشــاورزی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمد قربانی در پاسخ به اینکه پس از مردمی سازی یارانه
ها ،حمایت های شما از بخش تولید چه بوده است؟ گفت:
از آنجایی که فکر می کردیم پس از اجرای این طرح تا 30
درصد محصوالت تولید کنندگان دستشان می ماند ،برنامه
صادرات را در دستور کار قرار دادیم.معاون امور اقتصادی
وزیر جهاد کشاورزی افزود :عوارض صادرات مرغ ،تخم
مرغ ،خامه و شیرخشک را صفر شد تا صادرات برای تولید
کنندگان مزیت داشته باشد.به گزارش فارس ،ایران ساالنه
2میلیون و  500هزار تن گوشت مرغ و بیش از یک میلیون
تن تخم مرغ تولید می کنــد در تولید محصوالت لبنی هم
کامال خودکفا است.قربانی همچنین از اختصاص  20هزار
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تســهیالت کم بهره به
تولید کنندگان در راستای حمایت از تولید کندگان خبر داد.
وی درباره جزئیات پرداخت تسهیالت در این مدت کوتاه
از محل این اعتبار گفت :تاکنون از محل این اعتبار به 37500
نفر به میزان  4.3هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده
است.وی با تاکید بر اینکه استقبال خوبی از این تسهیالت
شده اســت ،گفت 201 :هزار بهره بردار تاکنون در سامانه
سیتا درخواست تسهیالت کرده اند که  150هزار نفر آنها
تایید و به بانک معرفی شده اند اما از این میزان تنها  50هزار
نفر به بانک مراجعه کرده اند.قربانی تصریح کرد که سیاست
وزارت جهاد کشاورزی این است که بهره بردارانی که به
بانک مراجعه می کنند در اولویت باشند.

پاسخگویی شبانهروزی
سامانه  124به مردم در تمام حوزههای
صنعت ،معدن و تجارت

حسین سلیمی نماینده اتاق ایران در مجمع سرمایهگذاری دی ۸-با هدف توسعه تجارت
درونگروهی اعضای سازمان دی ۶ ،۸-پیشــنهاد از جمله ایجاد یک سیستم همکاری
مستقیم بینبانکی را مطرح کرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،در حاشیه برگزاری بیست
و پنجمین بزرگداشت تأسیس سازمان همکاریهای اقتصادی هشــت کشور مسلمان (دی )۸-در
استانبول ترکیه« ،مجمع سرمایهگذاری دی »۸-با هدف ارائه فرصتهای سرمایهگذاری موجود میان
کشورهای عضو دی ۸-در راستای توسعه تجارت درونگروهی میان کشورهای عضو با حضور رئیس
اتاق بازرگانی دی ،۸-مدیران سازمانهای سرمایهگذاری ،روسا و نمایندگان اتاقهای بازرگانی عضو
دی ۸-و با مشارکت بیش از  ۳۰۰میهمان از بخشهای دولتی و خصوصی برگزار شد.حسین سلیمی،
رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایران و خارجی که به عنوان نماینده اتاق ایران در میزگرد
بخش خصوصی این مجمع شرکت کرده بود در بخشی از سخنان خود اظهار داشت :ایجاد و راهاندازی
کسبوکارهای دانشبنیان و حمایت از آنها ،تسهیل و تشــویق بهرهگیری از تحقیقات کاربردی و
یافتههای علمی در فرایند جهانی شــدن تولید و تجارت ،باید به عنوان تدبیر عملی و اساسی جهت
رشد اقتصادی در کشورهای منطقه مورد توجه سیاستگذاران و مسئوالن در حوزههای اقتصادی و
اجتماعی و بازار کار و اشتغال قرار گیرد .او همچنین تحرکات متعصبانه و تحریمهای اقتصادی ،پاندمی
کووید ۱۹-و جنگ روســیه و اوکراین را از عوامل اختالل اقتصاد جهانی دانست که همکاریهای
گسترده چندجانبه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.ســلیمی افزود :بخش خصوصی میتواند
نقشی کانونی در پیشبرد نوآوری ،تولید ثروت ،درآمدزایی و اشتغال آفرینی و متعاقب آن فقرزدایی
ایفا کند .ازاینرو الزم است دولتها ،بخشهای خصوصی کشورها را با هدف مشارکت مطلوب در
فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی گروه مورد ترغیب قرار دهند.او ادامه داد :با ایجاد فضای اعتماد در
بخش خصوصی و حمایــت آنها از طریق فراهم آوری فرصتهای ســرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی ،ایجاد زیرساختها ،تدارکات و برنامههای مشوق تولید ،امکان رقابت در بازارهای داخلی،
منطقهای و جهانی توسعه خواهد یافت ســلیمی با هدف توسعه تجارت درونگروهی  ۶پیشنهاد در
مجمع سرمایهگذاری دی ۸-مطرح کرد« .تشــکیل کمیته بررسی پروژههای سرمایهگذاری مشترک
کشورهای عضو و همچنین ایجاد شرکتهای چند ملیتی در سطح منطقهای به منظور افزایش میزان
جذب سرمایه خارجی ،مشارکت کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی و پیشبرد اهداف اقتصادی
گروه»« ،ایجاد یک سیستم همکاری مستقیم بینبانکی در جهت کاهش هزینههای عملیات بانکی برای
تجارت کشورهای عضو»« ،رفع موانع گمرکی از طریق تسهیل در قوانین تجاری در کشورهای عضو و
همچنین لغو مالیاتهای مضاعف به منظور افزایش سطح مراودات تجاری میان اعضاء»« ،لزوم ایجاد
تسهیالت الزم جهت گسترش مالقاتهای تجاری رو در رو ( )B۲B)، (P۲Pو همچنین افزایش
میزان همکاری میان کشورهای عضو گروه»« ،تأسیس صندوق امانی به منظور ابتیاع سرمایه اولیه جهت
انجام عملیات امکانسنجی پروژههای جدید» و «ایجاد یک سیســتم داوری و مکانیزم مناسب حل
اختالفات تجاری میان اعضاء گروه» پیشنهادات نماینده اتاق ایران در این مجمع بودند.

رئیس سازمان صمت استان تهران در بازدید از سامانه 124
بر پاسخگویی شبانهروزی این مرکز تأکید کرد و از افزایش
تعداد نیروی انسانی آن برای پاسخگویی بیشتر و سریعتر
در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود
سیجانی گفت :این ســامانه بهصورت حضوری و ضبط
پیامک در طول شبانهروز پاسخگوی مردم است .پیشتر،
این مرکز تنها پاسخگوی تخلفات اقتصادی بود و باوجود
اینکه اکنون هم بیشتر بر همین موضوع متمرکز است ،اما
به تمام مباحث حوزه صنعت ،معدن و تجارت گســترش
پیداکرده است؛ برای مثال ،اگر واحد تولیدی یا معدنکاری
مسئله داشته باشد ،یا اگر مردم نسبت به آلودگی یا تخریب
یک معدن شکایت داشته باشند ،شرایط را میتوان از طریق
این سامانه پیگیری کرد.وی با اشاره به ساعات کاری این
مرکز بیان کرد :این مرکز همهروزه از هفت صبح تا ده شب
در دو شــیفت فعالیت میکند و در تعطیالت رسمی نیز از
نه صبح تا چهار بعدازظهر فعال اســت ،همچنین در باقی
ساعات نیز مردم میتوانند مسائل خود را از طریق پیامگیر
مطرح میکنند و در روز بعد تمام پیامها و گزارشهای مردم
بررسیشده و گزارشهای قابلرسیدگی به بازرسهایی
که در سطح شهر حضور میدانی دارند ،ارسالشده و نتیجه
آنها به مردم منعکس میشود.رئیس سازمان صمت استان
تهران ادامه داد :در شرایط خاص نیز بیش از تعداد ظرفیت
استفاده میشــود و ما در روزهای عادی در دو شیفت 20
نفره کار میکنیم؛ یعنی  20نفر هفت صبح تا  2.5بعدازظهر
و بیست نفر  2.5بعدازظهر تا  10شب فعال هستند ،در ایام
تعطیل نیز به علت اینکه صنــوف و برخی مراکز تجاری
تعطیل هستند ،شش نفر حضور دارند و سعی داریم تعداد
را افزایش دهیم.سیجانی درباره پاسخگویی غیرحضوری
کارمندان در خــارج از ســاعات کاری از طریق اتصال به
ســامانه  124نیز توضیح داد :این قابلیت را ایجاد میکنیم
تا بتوان بدون حضور فیزیکی از طریق سامانه پاسخگوی
مردم باشــیم.وی ادامه داد :در روزهای تعطیل با ظرفیت
پایینتر فعالیت میکنیــم ،اما در صورت لــزوم با تعداد
نیروی انســانی بهصورت فیزیکی بیشــتر کار میکنیم،
ضمن اینکه ســعی داریــم با پاســخگویی غیرحضوری
از طریق اتصال به ســامانه  124بتوانیم خــاء موجود را
رفع کنیم.

