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اقتصاد

سه شنبه  10تیر 1399
شماره 2726

اخبار
یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای
خالی بر ساماندهی بازار مسکن

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد که دولت باید سیاست گذاری همراه با برنامههای
کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه
طرحهای متعدد که راه به جایی نمیبرند فاصله بگیرد.
مجتبی یوسفی  ،درباره طرح ساخت مسکنهای ۲۵
تا  ۴۰متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد :این
طرحها آنچه را که در ذهن انسان تداعی میکند این است
که دولت هیچ برنامه و سیاستگذاری مشخصی در هفت
سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن ،تولید مسکن و
کنترل قیمت نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد :امروز افزایش لجامگسیخته
قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار
زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر میکند.
مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانههای  ۲۵تا ۴۰
متری حل نمیشود .سیاست دولت باید در این حوزه با
برنامهریزی و کار کارشناسی روشن شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :در طول سالهای گذشته ما شاهد ارائه طرح مسکن
اجتماعی ،مسکن اولیها و مسکن ملی بودهایم و تقریبا
هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز
نرسیده است .هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرحها
ارائه نمیکند .یوسفی در ادامه تاکید کرد :ما براساس آمار
ساالنه به  ۹۰۰هزار واحد مسکن که  ۲۰۰هزار روستایی و
 ۷۰۰هزار شهری است نیاز داریم  ۳۰۰هزار واحد توسط
مردم ساخته میشود و در بخش شهری فاصله  ۴۰۰هزار
تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید
مشوقهایی برای انبوهسازان و شرکتهای معتبر در نظر
گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود .این عضو کمیسیون
عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون
مالیات بر خانههای خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان
کرد :اجرای این قانون میتواند خانههای خالی را به چرخه
عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده
دیگر برای کسی سود نمیکند تا نگاه سرمایهای به مسکن
داشته باشد .امروز آنچه که موجب ورود دالالن به بازار
مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای
پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بودهاند از
قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند .یوسفی
در پایان افزود :به طور کلی ما نمیتوانیم جلوی خرید و
فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی
برای مردم بگیریم ،اما میتوانیم با ارائه طرحهایی دالالن را
از خریداران واقعی جدا کنیم .به عنوان مثال فردی که در
طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن
کند ،قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات میتوان به
عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد.
طی سه ماهه  ۹۹انجام شد

راهاندازی مجدد  ۲۱۱واحد غیرفعال در
شهرکهای صنعتی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :طی سه
ماهه ابتدای سال جاری ۲۱۱ ،واحد غیرفعال صنعتی به
همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در
استانهای مختلف کشور راهاندازی مجدد شدهاند.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جلسه
قرارگاه جهش تولید با حضور حسین مدرس خیابانی،
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نمایندگان
دستگاههای نظارتی و معاونان وزرای امور اقتصادی و راه
و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،طی سه ماهه
ابتدای سال جاری ۲۱۱ ،واحد غیرفعال در شهرکهای
صنعتی سراسر کشور مجددا ً راهاندازی و به مدار تولید
بازگشتند .بر اساس سیاستگذاریهای صورت گرفته ،تا
پایان سال جاری  ۱۵۰۰واحد صنعتی غیرفعال دیگر در
شهرکهای صنعتی به مدار تولید بازخواهند گشت.
همچنین در راستای سیاست احیای واحدهای راکد
در شهرکهای صنعتی و نیز معادن غیرفعال در سراسر
کشور ،مقرر شده تا در یک اقدام مشابه ۱۰۲۰ ،معدن
غیرفعال نیز به مدار تولید بازگردانده شوند.
در عین حال ،یکی از مباحث مطرح شده در جلسه
قرارگاه جهش تولید ،تأمین بیوقفه مواد اولیه مورد نیاز
کارخانجات تولیدی است که ساز و کارهای مرتبط با آن،
در این جلسه با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
نمایندگان بانک مرکزی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران
مورد بررسی و توافق واقع شد .بر این اساس اعضای قرارگاه
جهش تولید ،ضمن تقدیر از تالشهای بانک مرکزی در
خصوص بهبود وضعیت تخصیص ارز ،تداوم تأمین ارز مورد
نیاز کارخانجات تولیدی در سال جهش تولید را خواستار
شدند .همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی
سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بازگشت ارز حاصل از
صادرات و برخورد با آن دسته از صادرکنندگانی که درصد
بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است نیز ارائه شد.

توزیع بیش از یک میلیون تن ذرت،
کنجاله سویا و جو از ابتدای سال

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد :از
ابتدای سال جاری تاکنون مقدار  ۳۸۶هزار و ۶۱تن ذرت،
 ۴۱۸هزار و  ۳۹۷تن کنجاله سویا و  ۲۱۷هزار و  ۹۶۶تن
جو بین تولیدکنندگان توزیع شده است.
مرتضی رضایی در این باره اظهار کرد:شرکت
پشتیبانی امور دام کشور به عنوان متولی تامین و حفظ
ذخایر راهبردی نهادههای دامی و در راستای انجام تکالیف
تنظیم بازاری خود نسبت به توزیع نهادههای دامی براساس
برنامههای کلی و شاخصههای تولید اقدام میکند.
وی ادامه داد :از آن جایی که بخش عمده نیاز کشور
به نهادهها از طریق واردات بخش دولتی و خصوصی تامین
میشود ،بنابراین با در نظر گرفتن شرایط ویژه کنونی
کشور اعم از شرایط تحریمی و تامین ارز مورد نیاز از طریق
بانکهای عامل و  ...سعی بر آن است تا با بر طرف شدن
موانع موجود نسبت به ترخیص محموالت موجود در مبادی
ورودی ،اقدام به توزیع نهادههای دامی بین تولید کنندگان
دام و طیور تا رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا صورت
پذیرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد:از
ابتدای سال جاری تاکنون مقدار ۳۸۶هزار و ۶۱تن ذرت،
 ۴۱۸هزار و  ۳۹۷تن کنجاله سویا ۲۱۷ ،هزار و  ۹۶۶تن
جو ،از طریق روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها بین
تولیدکنندگان توزیع شده است.

رئیس قوه قضائیه؛ هیچ کارخانه ای در کشور نباید تعطیل شود ؛

مبارزه با فساد مقطعی نیست

ادامه از صفحه اول
آیت اهلل رییسی حفظ سالمت دستگاه
عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان
داشت :الزمه موفقیت آمیز بودن مبارزه با
فساد آن است که سالمت اداری و سازمانی
دستگاه قضایی کامال حفظ و تضمین شود.
وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر
انقالب در ارتباط با گزارشگران و اعالن
کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت:
ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور
پشتیان آنهاست.
آیت اهلل رییسی با اشاره به دستورالعمل
نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با
قوه قضاییه ادامه داد :سازوکار حقوقی و
قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این
دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی
مبتنی بر قانون تهیه و ابالغ شد.
وی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه
قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد
توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن
صورت گیرد ،تصریح کرد :دستورالعمل و
همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر
قوانین مصوب است.
رییس قوه قضاییه یادآور شد:
گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد
حمایت قرار میگیرند و به لحاظ حقوقی و
قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاست و
هیچکس نباید متعرض آنها شود و اقدامشان
مورد حمایت و پیگیری قرار میگیرد.
وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار
داد و افزود :هیچ کارگاه و کارخانهای در کشور
نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان
که همت صورت گرفته در سال  98باعث
شد که با موفقیت کارگاهها و کارخانههایی از

تعطیلی و توقف حفظ شوند ،با همین قوت
نیز در سال جاری کار دنبال شود.
آیت اهلل رییسی با اشاره به اینکه حفظ
اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار
قوه قضاییه است ،اظهار کرد :اگرچه در همه
بخش های کشور باید اینگونه باشد ،ولی
در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط
بخشهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و
دادستانها در سراسر کشور با جدیت دنبال
شود و امری ضروری است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :در
سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به
دولتمردان و مسئوالن در این میدان آن است
که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه
ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا
وجود داشته باشد.
آیت اهلل رییسی در بخش دیگری از
اظهاراتش با بیان اینکه وضعیت قیمتها و
بازار و لجام گسیختگی قیمتها در حوزه
مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست،

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس:

بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این
زمینه تاکید کرد.
وی آمادگی دستگاه قضایی برای
همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود:
وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقالبی و
جهادی را میطلبد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد :چند سال
است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار
گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی
در حال انجام است ،باید این اقدامات شکل
جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را
مرتفع کند و از گرفتاریهای مردم بکاهد.
آیت اهلل رییسی تاکید کرد :مردم باید
احساس کنند که مسئله مسکن و قیمتهای
لجام گسیختهای که در بازار شاهد هستند،
با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از
ناحیه دولتمردان دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به هفته حقوق بشر
آمریکایی ،بیان داشت :ماهیت حقوق بشر
آمریکایی امروز بر همه مردم آمریکا و مغرب

زمین و اروپا و بر ملتهای مستضعف عالم
روشن شده است که چگونه حقوق انسان را
ضایع و حق حیات و آزادی و عدالتخواهی و
حق خواهی را در نطفه خفه میکند و مردم
را آزار میدهد و قتل و غارت و کشتار راه
میاندازد؛ ولی مدعیان حقوق انسان در آمریکا
و اروپا نسبت به دستگیریهای گسترده در
این کشورها و تضییع حقی که بصورت روشن
صورت میگیرد ،دم بر نمیآورند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد :آنها
تصور میکنند که میتوانند فشارهایی را به
ما نیز وارد کنند و سه کشور اروپایی علیه ما
قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد
میدهند .ما این سه کشور را به خوبی
میشناسیم .اینها همانهایی هستند که بعد
از شهادت سردار سلیمانی ،از آمریکا حمایت
کردند.
آیت اهلل رییسی با تاکید بر اینکه باید به
این کشورها بی اعتماد بود ،گفت :موضوعی
که امروز باید مورد اعتماد قرار گیرد،
داشتههای ملت بزرگ ایران است.
وی خاطرنشان کرد :خطایی که اتفاق
افتاد ،این بود که برخی تصور کردند با اعتماد
به اروپاییها و بی اعتمادی به داشتههای
خودمان میتوانند کار را پیش ببرند؛
درحالیکه باید به اروپایی بی اعتماد بود و به
داشتههای کشور اعتماد کرد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد :االن
هم همچنان وقت باقی است برای اینکه به
داشتههای بسیاری که در کشور داریم ،به
ویژه نیروی جوان متراکم و کارآمد اعتماد
کرد و یقینا اتکال به خدا و اعتماد به داشتهها
میتواند کشور را پیش ببرد و در مقابل همه
فتنهها و توطئهها حفظ نماید.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛

کاالهای اساسی با کمترین تشریفات گمرکی ترخیص میشوند

جزئیات قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین

هرمزگان مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت :تمامی فعالیتهای مرتبط با
گمرک بدون وقفه و با سرعت انجام میشود تا مشکلی در ترخیص کاال از جمله کاالهای
اساسی ایجاد نشود.
ابوالفضل اکبرپور صبح دیروز(نهم تیرماه) در حاشیه بازدید از روند ترخیص کاالها در
گمرک بندرعباس ،افزود :کاالهای اساسی درصورتیکه مشکل ثبت سفارش نداشته باشند،
با کمترین تشریفات گمرکی و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی و کد رهگیری ترخیص
و روانه بازارهای کشور میشوند.
وی تصریح کرد :بیش از  ۲میلیون تن کاالی اساسی در سه ماه نخست سال جاری از
طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شده است.
اکبرپور با اشاره به اینکه این کاالها شامل  ۲۵قلم کاالی اساسی از جمله برنج ،گوشت،
ذرت ،جو ،کنجاله سویا ،دارو و الستیک هستند ،تصریح کرد :در حال حاضر نیز تشریفات
گمرکی  ۱۲۸هزار تن کاالی اساسی در حال انجام است که این کاالها پس از صدور
مجوزهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص میشوند.
مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۵
میلیون و  ۳۸۰هزار تن کاالی اساسی از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور
شد ،خاطرنشان کرد ۶۳ :درصد کاالهای وارداتی به گمرک شهید رجایی را کاالهای اساسی
تشکیل میدهند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران
و چین مربوط به تامین برخی کاالها ،مواداولیه ،ماشینآالت و تجهیزات از این کشور و
همچنین تامین بخشی از نیازهای کاالیی چین است.
رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری دیروز درباره جزییات قرارداد همکاری
25ساله ایران و چین توضیح داد :قرارداد همکاری  ۲۵ساله با چین ،یک برنامه جامع
است که برای سازمانها و دستگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده؛ آن بخش
از قرارداد همکاری که مرتبط به این وزارتخانه میشود ،مربوط به تامین برخی کاالها،
مواداولیه ،ماشینآالت و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای
کاالیی چین است .زادبوم خاطرنشان کرد :همکاری در زمینههای فناوری اطالعات ،توسعه
همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور ،تبادل رایزنان بازرگانی و غیره دیگر مواردی
است که در این قرارداد همکاری پیش بینی شده است.
وی همچنین بیان کرد :یک اتاق پایاپای به همین منظور در سازمان توسعه تجارت
از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و
واردکنندگان ،چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می دهند.
این مقام مسوول تاکید کرد :بر این اساس صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود
به واردات ماشین آالت ،کاالهای اساسی ،مواد اولیه و تجهیزات را دارند ،این سازمان آماده
به همرسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی است.

معاون اول رییس جمهوری:

تولید کاغذ از اولویتهای دولت است

معاون اول رییس جمهوری با بیان
محدودیتهای فعلی برای سرمایهگذاری در
کشور ،گفت :باید از اقدامات و افزایش سرمایه
گذاریهای شرکتهای دولتی و عمومی از
منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
«اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در
جلسه شورای اقتصاد با اشاره به اهمیت
موضوع تامین کاغذ برای رفع نیازهای داخلی
بر تسریع در اجرای مصوبه پیشین شورای
اقتصاد به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ
از «باگاس نیشکر» در منطقه محروم شادگان
تاکید کرد و گفت :در حال حاضر با توجه
به حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ ،فشار
فراوانی بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات
کشور وارد شده که باید با فراهم کردن
شرایط تولید داخلی عالوه بر جلوگیری از
خروج ساالنه میلیونها دالر ارز از کشور،
برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت مواد
اولیه باگاس در خوزستان شد که ساالنه
شاهد آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکالت
زیست محیطی در منطقه هستیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره

به وضعیت سرمایهگذاری در کشور با توجه
به محدودیتهای فعلی اظهار داشت :باید
از اقدامات و افزایش سرمایهگذاری های
شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی
برای توسعه کشور حمایت کرد.
جهانگیری ضمن تاکید بر تجهیز
دانشگاههای کشور به تجهیزات آزمایشگاهی
نوین ،از سازمان برنامه و بودجه خواست
تا به منظور پیشبرد طرحهای مربوط به
بهینهسازی مصرف سوخت و از رده خارج
کردن خودروهای فرسوده ،راهکار عملیاتی
تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای اقتصاد
ارائه کند.
در این جلسه که وزیران نیرو ،نفت،
علوم ،تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت
صنعت معدن و تجارت ،رییس سازمان برنامه
و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری حضور داشتند با درخواست وزارت
نیرو در خصوص سرمایه گذاری از محل
منابع داخلی شرکت توانیر برای اجرای
طرح تأمین زیرساخت صادرات برق به
شهر زرنج افغانستان و بندر گوآدر پاکستان

و نیز واگذاری کار به شرکت خارجی و
خرید کاال و تجهیزات برای اجرای پروژه
مدرنیزاسیون(بازتوانی) ،نیروگاه بخار رامین
اهواز موافقت شد.
شورای اقتصاد همچنین با سرمایه
گذاری از محل منابع داخلی سازمان آب و
برق خوزستان برای ترمیم و بهسازی سد و
نیروگاه مسجد سلیمان و توسعه نیروگاه دز
و نیز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی
شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی
به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
موافقت کرد .در این جلسه عالوه بر موافقت
با طرح خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
شهید بهشتی با استفاده از تسهیالت
خارجی(فاینانس) با اصالحیه مصوبه مربوط
به طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک
میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و
نفتی) با بخاری های گازسوز دودکش دار
راندمان باال(هرمتیک هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف
زمانی جداول واگذاری و بازپرداخت طرح
توسعه یکپارچه میدانهای مشترک نفتی

غرب کارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت
خام و پایانههای صادراتی در بنادر بهرگان و
جاسک و طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا
و تکمیل فازهای  ۱۱تا  ۲۴پارس جنوبی و
خطوط لوله سراسری ( ۹ ،۶و  ۱۱انتقال گاز)
موافقت کرد.
اصالح مجوز ماده  ۸۷قانون تنظیم
بخشی از مقررات دولت در خصوص طرح
نگهداشت و پشتیبانی انبارها و مخازن
و ساختمانهای اداری و تأسیسات پخش
(مربوط به شرکت ملی پاالیش و پخش
فراورده های(نفتی ایران) و نیز موافقت
با درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ
در منطقه محروم شادگان از دیگر مصوبات
شورای اقتصاد بود.

با توسعه زیرساخت های ارتباطی تحقق یافت؛

رشد ۱۰۰۰درصدی برخی کسبوکارهای آنالین در دوران کرونا

دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی گفت :توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد
با شیوع کرونا کسب و کارهای آنالین زمینگیر نشوند و حتی
برخی از آنها با رشد یکهزار درصدی رو بهرو شوند.
«مهدی محمدی» افزود :در حوزه آموزش آنالین یک
نمونهگیری اولیه انجام دادیم .در این نمونهگیری مشخص شد
شرکتهایی داریم که تا هزار برابر رشد کردند .در مجموع نیز
به طور متوسط رشدهایی بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰درصد در کسب و
کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.
او با بیان این که توسعه زیرساختهای کشور از دو جهت
قابل بررسی است ،گفت :شکل اول توسعه زیرساختهای کشور
مربوط به زیرساختهای مخابراتی است که در دو دولت آخر به
صورت نمایی گسترش پیدا کرده و بزرگ شده است .بخش مهم
دیگر توسعه شبکه ملی اطالعات است که باعث شده سرعت و
دسترسی به اینترنت بهشدت گسترش پیدا کند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی افزود :انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و ایجاد
پهنای باند گستردهای که در داخل کشور داریم ،سرعت و امکان
ارائه خدمات روی بستر ملی اطالعات گسترده شده است .حتی
زمانی که اینترنت برای چند روز متوالی در کشور قطع بود،
کسبوکارها و سرویسهای پایهای مورد نیاز کار میکردند.
محمدی اشاره کرد :توسعه زیرساخت مخابرات و شبکه

ملی اطالعات این امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با
وجود آسیبی که به کسبوکارهای سنتی وارد شد ،اغلب کسب
وکارهای بخش آنالین رشد خوبی را تجربه کنند .هرچند بعضی
از حوزههای کسب وکار آنالین مانند گردشگری که خودشان
وابسته به خدمات بودند در این بین آسیب دیدند .این آسیب
البته ربطی به زیرساخت و پهنای باند نداشت و دلیلش مشکل به
وجود آمده در بخش خدمات بود.
او با این توضیح که عمده کسب وکارهای آنالین که در ذات
خود آنالین بودند و فعالیتشان ربطی به خدمات آفالین نداشت،
رشدهای چند صد در صدی را تجربه کردند ،افزود :بخشی از
این کسبوکارها به دلیل ارائه خدمات آموزش رسمی روی بستر
آنالین و این که امکان آموزش حضوری وجود نداشت با رشد
مواجه شدند.
محمدی اشاره کرد :یکی از آنها کسبوکارهای حوزه
تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی است .البته باید این نکته
را بگویم که در روزهای اول شیوع کرونا با حجم گسترده کاربر،
کاربر و مشتری زیرساخت برخی مجموعهها پاسخگوی نیاز
کاربران نبود اما با مشارکت معاونت علمی و وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات زیرساختهای موردنظر توسعه پیدا کرد و
مشکالت حل شد.
«کسبوکار دیگری که با شیوع کرونا با رشد مواجه شد،
کسبوکارهای حوزه سالمت آنالین بودند» محمدی با این

توضیح افزود :از آنجایی که مطبها تعطیل شدند ،پزشکها در
دسترس نبودند و برخی از بیمارستانها نیز ظرفیتشان کامل
بود و فضایی برای خدمات را نداشتند ،وبسایتهایی که در
زمینه خدمات پزشکی کار میکردند بهشدت رونق پیدا کرد.
محمدی اشاره کرد :پزشکها سرویس ویزیت خود را روی
بستر آنالین آوردند ،استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص
بیماری بیش از گذشته مورداستفاده قرار گرفت و چندین
مجموعه روی این مساله کار کردند .حداقل رشد کسبوکارها
در این زمینه چیزی حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰بود.
وی خاطرنشان کرد :در حوزههای سنتی مانند
خردهفروشیهای آنالین نیز شاهد رشدهای عجیبوغریب بودیم.
مث ً
ال اسنپ مارکت و دیجی کاال که میزان فروششان تا شش
برابر افزایش پیدا کرد و بعضاً مجبور شدند سیستم حملونقل
و انبارداری خود را گسترش بدهند .یکی از نکات مثبت دیگر
که دراینبین اتفاق افتاد ،عمدهفروشیهای آفالینی بودند که
به راهاندازی فروشگاه آنالین روی آوردند .همین مساله باعث
شده اعتماد مردم به فروشگاه آنالین بیش از قبل شود .حوزه
دیگر که با رشد خوبی مواجه شد طراحی و توسعه اپلیکیشنها
و سرویسهای ارائهدهنده خدمات دورکاری مانند جلسه آنالین،
ارتباط با تیمهای کاری بود .کسبوکارهایی که درواقع یک
شرکت مجازی در اختیار متقاضیان قرار میدهند و زیرساخت را
برای فعالیتشان مهیا میکنند ،این کار بهشدت رشد کرد.

اخبار کوتاه

سرمایهگذاری معدنی در  ۸۲شهرستان
کمبرخوردار

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران (ایمدرو) از سرمایهگذاری این سازمان
در  ۸۲شهرستان کمبرخوردار خبر داد.
خداداد غریبپور با بیان اینکه این سازمان نگاه ویژهای
به مناطق کم برخوردار و محروم کشوردارد ،تصریح کرد:
ایمیدرو به عنوان تنها نهاد توسعهای بخش معدن و صنایع
معدنی کشور ،تاکنون از  ۱۰۸شهرستان کمبرخوردار و
کمتر توسعه یافته ،در  ۸۲شهرستان اقدام به سرمایهگذاری
در قالب دو استراتژی کالن « توسعه و توانمندسازی» کرده
است.
به گفته رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،طبق آمار فوق در ۴۸
شهرستان سرمایهگذاری توسعهای و زیرساختی انجام شده
که با احتساب انجام فعالیتهای اکتشافی در  ۴۱ناحیه
کمتر توسعه یافته ،در مجموع  ۸۲درصد شهرستان تحت
فعالیتهای ایمیدرو و شرکتهای تابعه قرار گرفتهاند.
وی همچنین به اقدامات جدید ایمیدرو اشاره کرد
و گفت :این سازمان در سالهای اخیر با تعریف و اجرای
پروژهای اکتشافی ،مناطق جدیدی از کشور را تحت
فعالیتهای «توسعه ای و توانمندسازی»قرار داده است.
بخش توسعهای مربوط به سرمایهگذاری در ظرفیتسازی
در تولید ،اشتغال و با هدف توسعه صادرات است و بخش
توانمندسازی حوزه های «اکتشاف»« ،زیرساخت»،
«آموزش ،پژوهش و فناوری» »،بهداشت ،ایمنی ،محیط
زیست و انرژی» و همچنین «توسعه مناطق ویژه اقتصادی»
از جمله خلیج فارس ،المرد ،پارسیان و کاشان را دربرگرفته
است.
طبق اعالم ایمیدرو ،معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اظهار کرد :یکی از اقدامات سالهای اخیر ایمیدرو،
سرمایهگذاری در بخش اکتشاف نقاط مرزی کشور از جمله
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی و
نیز استانهایی همچون کردستان ،هرمزگان و  ...به عنوان
نقاط کمبرخوردار کشور بوده است .از سوی دیگر «طرح
احیا و فعال سازی معادن کوچک» نیز عمدتا در نقاط کم
برخوردار متمرکز شده است .استان هایی نظیر کهگیلویه و
بویراحمد ،سه استان ناحیه خراسان ،هرمزگان ،آذربایجان
غربی ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،کرمان و جنوب کرمان
تحت از جمله مناطقی هستند که در طرح احیا و فعال
سازی معادن کوچک قرار گرفتهاند.

برای تامین بخش عمده نیازهای کشور
از داخل آمادگی وجود دارد

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :شرایط به گونهای است که آمادگی داریم بخش
عمدهای از نیازهای کشور را از محل داخل تامین کنیم
و همچنین قادر به تأمین بسیاری از نیازهای کشورهای
اطراف و همسایه نیز از طریق صادرات هستیم.
به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
«مهدی صادقی نیارکی» ضمن گرامیداشت روز ملی
صنعت و معدن اظهارداشت :بسیاری از مواد اولیه در کشور
تولید میشود و در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای
خوبی انجام شده که این فعالیتها باید به حلقههای نهایی
محصول با ارزش افزوده باالتر برای تامین نیاز داخل و
صادرات تبدیل شوند.
سالی که به نام «جهش تولید» مزین شده میتواند
منجر به دستاوردهای شگرفی در حوزه تعمیق و
توسعه ساخت داخل ،توسعه صادرات غیرنفتی ،افزایش
خوداتکایی و کاهش ارزبری ،مدیریت منابع ارزی کشور،
بهبود زیرساختهای فنی و مهندسی ،رشد شرکتهای
دانشبنیان ،توسعه شرکتهای طراحی ساخت داخلی
و مجموعه اقداماتی شود که کشور را در جهت افزایش
استقالل همه جانبه صنعتی ،تابآوری و افزایش خوداتکایی
صنعتی حرکت دهد.
وی تغییر مونتاژکاری به نوآوری را یکی از رویکردهای
امسال وزارت صنعت برشمرد و افزود :دستیابی به چرخه
نوآوری و تجاریسازی محصوالت صنعتی در دستور کار
است و هر چقدر اتکای ما به ظرفیتهای درونی کشور
افزایش یابد ،میتوانیم از توان و پتانسیلهای موجود در
کشور برای افزایش تولید ناخالص ملی ،تولید ثروت و ثروت
آفرینی استفاده کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه در
این مسیر نیازمند همکاری و همراهی تشکلها و نهاد
های بخش خصوصی هستیم ،گفت :باید به ظرفیتهای
درونی توجه بیشتری داشته باشیم و بخش خصوصی را
مورد حمایت قرار دهیم و این بخش را برای ایفای نقش
خود توانمند کنیم .وی با اشاره به برخی هماهنگیها و
همکاریهای بخش خصوصی و دولت ،یادآوریکرد :نمود
این تعامل و همکاری در تولید به موقع اقالم و کاالهای
بهداشتی و درمانی مرتبط با کرونا اتفاق افتاد و در سال
جهش تولید نیز همافزایی بین ارکان دولت و بخش
خصوصی و مشارکت فعاالن اقتصادی در بهکارگیری
ظرفیتهای موجود میتواند منجر به افزایش کمیت و
کیفیت تولید شود .صادقی نیارکی با اعالم اینکه اهداف
مورد نظر برای تحقق جهش تولید ترسیم شده ،افزود :به
عنوان نمونه در صنعت خودرو امسال برنامه تولید یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه خودرو پیش رو داریم .معاون
امور صنایع وزارت صنعت ادامهداد :در دو ماهه امسال در
تولید الستیک خودرو ،تلویزیون ،لباسشویی ،نئوپان و بیش
از  ۱۵قلم از تولیدات منتخب کاالیی کشور ،افزایش تولید
داشتهایم .وی اضافه کرد :در خودرو تا پایان  ۶تیرماه۱۳ ،
درصد رشد تولید تجمعی به نسبت سال گذشته به ثبت
رسیده و در حوزه لوازم خانگی که جزو صنایع پیشران است
موضوع تعمیق ساخت داخل را دنبال میکنیم و بهطور
متوسط در این صنعت خودکفایی  ۶۰درصدی داریم که
برگزاری میزهای ساخت داخل در این حوزه در دستور کار
است .صادقی نیارکی با بیان اینکه موضوع عرضه مستقیم
محصوالت لوازم خانگی را نیز دنبال میکنیم ،گفت:
بسیاری از قطعهسازان در صنعت لوازمخانگی مانند خودرو
کمی و کیفی تولید
در حال فعالیت هستند و اگر افزایش ّ
در این حوزه ها محقق شود تعدادی از صنایع به عنوان
حلقههای پسین و پیشین این صنایع فعال میشود.
وی با بیان اینکه موضوع تحریک تقاضا و همچنین
تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی را در دستور
کار داریم ،بیانکرد :این موضوعات نیازمند تامین منابع
مالی و ارزی بوده و باید موسسههای مالی و بانکی در
حوزه تامین نقدینگی با توجه به افزایش نهادههای تولید
و افزایش تورم تولیدکننده بیش از پیش با بخش تولید و
واحدهای تولیدی همراهی کنند.

