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شکر ارزان شد

گزیده

دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی از کاهش چهــار هزار تومانی قیمت
هر کیلوگرم شــکر در عمده فروشــی خبر داد و گفت :اکنون قیمت هر کیلوگرم
شکر در سطح عمده فروشیها به  ۱۸هزارو  ۲۰۰تومان رسیده است.
قاســمعلی حســنی درخصــوص وضعیــت بازار شــکر ،افــزود :پیــش از این
قیمت شــکر در ســطح عمده فروشــیها  ۲۲هزار و  ۲۰۰تومان بود که اکنون به
 ۱۸هــزارو  ۲۰۰تومان رســیده اســت که حدود چهــار هزار تومــان کاهش نرخ را
نشان میدهد.
دبیرکل اتحادیــه بنکداران
مواد غذایــی تصریحکرد :این
کاهــش نــرخ در ســطح عمده
فروشــیها مربــوط بــه واردات
محمولههــای بــزرگ شــکر به
کشــور اســت که توســط بخش
خصوصی انجام شــده است و
امیدواریــم کاهش نرخ در این
محصول تداوم پیدا کند.
اودرباره رکود در بازار شــکر ،اظهار داشــت :اکنون بازار شکر با اندکی کاهش
تقاضــا روبــهرو اســت ،بنابراین واردکننــدگان برای رقابــت با یکدیگــر اقدام به
کاهش قیمت این محصول و عرضه فراوان آن در بازار کردهاند.
اواخــر خردامــاه نیــز بر اســاس ابالغ جدیــد وزارت جهــاد کشــاورزی دولت
ســیزدهم بــه وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت و اصناف ،قیمت هــر کیلوگرم
قنــد  ۲۷هــزار و  ۱۰۰تومــان و هــر کیلوگــرم شــکر  ۲۳هــزار و  ۲۳۰تومــان بــرای
مصرفکنندگان تعیین شده بود.

نارضایتیمردمازبرخیتولیدکنندگانلوازمخانگی

بازار

تسریعدراستقرارسامانهمکانیزهمدیریتپروژهدرایمیدرو

خبر خوان

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی گفت :مردم نســبت بــه کیفیت
تولیــدات داخلــی اطالعــات ندارنــد و ایــن موجب شــده اســت بــه آن اعتماد
نکنند ،زیرا تولیدکننده روی جلب اعتماد کســبه و کســبه نیز روی جلب اعتماد
مصرفکننــده تالش نکرده اســت .اگــر این اعتماد بهصورت زنجیــره وار ایجاد
شود موفقیت حاصل خواهد شد و نیاز به تبلیغ ندارد.
اکبــر پازوکــی گفت :درســت اســت کــه کســبه در زنجیــره آخر لــوازم خانگی
قــرار دارنــد اما آنها به نوعی میتوانند حامی تولید باشــند ،بنابراین نیاز اســت
که تولیدکنندگان ارتباطات قویتر و بهتری با فروشــندگان و کســبه بازار داشــته
باشــند .ایــن ارتبــاط میتواند بــا تخفیفها و امتیازات مثبتی باشــد کــه به آنها
ارائــه میدهنــد .از طرف دیگر فروشــندگان نیز میتوانند به مشــتریان به جای
معرفی کاالی خارجی ،کاالی تولید داخل را معرفی و پیشنهاد دهند تا به جای
خریــد کاالی تقلبی قاچاق و بدون ضمانتنامه ،کاالی ایرانی باکیفیت بخرند.
او گفــت :البته این نیازمند به اعتباری اســت کــه تولیدکننده باید به محصوالت
خود بدهد .برخی از تولیدکنندگان بهدلیل قدمت فروش و اعتباری که در بازار
دارنــد میتواننــد محصــوالت ایرانی را به آســانی بــه فروش برســانند ،زیرا این
قدمت و اعتبار آنها است که به کاال اعتبار میبخشد .متأسفانه در کشور اینگونه
جا افتاده است که خدمات پس از فروش یا ضمانتنامه نداریم ،اما زمانی که
این ضمانت وجود داشــته باشــد که مصرفکننده پس از خرید در صورت بروز
مشکل براحتی بتواند کاالی خود را تعویض یا تغییر دهد ،مشتری این اعتماد
را به فروشــنده یا حتی شــرکت تولیدکننده خواهد داشــت .پازوکی خاطرنشــان
کرد :مردم به بازار و کاالی داخلی اعتماد دارند اما متأسفانه در چند سال اخیر
این اعتماد مقداری سلب شده و این بهدلیل مشکالت و معضالتی است که در
چند ســال اخیر گریبانگیر بازار لوازم خانگی اســت .بنابراین ما باید این اعتماد
و اعتبــار را بــه تولید داخل در ذهن مصرفکننــدگان کاالی داخلی ایجاد کنیم.
مــردم نســبت به کیفیت تولیــدات داخلی اطالعات ندارند و این موجب شــده
اســت که به آن اعتماد نکنند .دلیل آن این اســت که من تولیدکننده نیامدهام
اعتماد کسبه را جلب کنم و کسبه نیز اعتماد مصرفکننده را جلب کند.

معــاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت از نگاه ویــژه ایمیدرو بــه مدیریت
پروژه و لزوم تســریع در استقرار ســامانه مکانیزه مدیریت پروژه در این سازمان
و شــرکتهای تابعــه آن خبر داد .وجیهاله جعفری با اشــاره به نقش مدیریت
پــروژه بویــژه در ســازمانهای دولتــی ،ابــراز امیدواری کــرد که با اســتقرار نظام
مدیریت پروژه ،شــاهد اثرات شــاخص آن از جمله شفافسازی ،بهبود کیفیت
کار ،کاهش قیمت تمام شده و اجرای درست کارها باشیم.

تجارت ۴میلیارددالریایران باهمسایگانخزر

مدیــرکل آســیای میانــه ،قفقــاز و روســیه ســازمان توســعه تجارت گفت :ســال
گذشــته ارزش مبــادالت تجاری ایران و کشــورهای حاشــیه دریای خزر حــدود ۳.۵
میلیــارد دالر بــود که بــا هدفگــذاری انجام شــده این میزان امســال بــه  ۴میلیارد
دالر میرســد .رحمتاله خرمالی گفت :برای توســعه تجارت با کشــورهای حاشیه
دریای خزر برنامههایی به کمک دولت ،وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه
تجــارت طراحی شــده اســت .در بخش توســعه روابط تجــاری میتوان به توســعه
زیرساختهای تجاری گمرک و حمل و نقل اشاره کرد .او افزود :مبادله کاال بین ایران
و کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ریلی ،زمینی و دریایی انجام میشود .برای
توســعه روابط تجاری با کشــور روسیه نیز  ۱۶۰کیلومتر مسیر ریلی از رشت به آستارا
بعد از ســفر نخســتوزیر روســیه به ایران و تماس تلفنی رؤســای جمهور دو کشور
رو به تکمیل اســت .مدیرکل آســیای میانه ،قفقاز و روســیه سازمان توسعه تجارت
با اشــاره بــه برنامههای ترویجی برای نفوذ تجارمان در بازارهای  ۴کشــور همســایه
خزر گفت :راه شناســایی بازار این کشورها برگزاری نمایشگاههای اختصاصی ایران
است .از جمله این نمایشگاهها ،نمایشگاه اختصاصی ایران در آلماتی قزاقستان ۱۰
تیر ماه برگزار میشود .خرمالی با اشاره به حمایت تجار و بازرگانان منطقه اوراسیا
گفت :برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال  ۱۴۰۱بستههای حمایتی برای تجار
و بازرگانان در حوزه اوراسیا در دست تدوین و نهایی شدن است.

شرکتهایدانشبنیاندراولویتواگذاریزمین

علــی رســولیان ،مدیرعامل ســازمان صنایــع کوچک و شــهرکهای صنعتی
ایران گفت :شرکتهای دانشبنیان و صنایع پیشرفته در اولویت واگذاری زمین
در شــهرکهای صنعتــی قــرار دارند .او با اشــاره به پس گرفته شــدن ۷۷۰هکتار
زمین در شــهرکهای صنعتی در ســال گذشــته از افرادی که نتوانســتهاند واحد
صنعتــی خــود را راهانــدازی کنند ،اظهار داشــت :ایــن زمینها امســال دراختیار
فعاالن اقتصادی قرار میگیرد .همچنین از افرادی که در حال ســاخت هســتند،
حتماً حمایت خواهیم کرد .رسولیان گفت :امسال نیز حدود ۵۰۰هکتار زمین در
شــهرکهای صنعتی آزادســازی میشــود که برای واگذاریهای جدید ،بویژه در
جاهایی که تقاضامحور است و زمین کمتری وجود دارد ،شرکتهای دانشبنیان
در اولویــت قرار دارند که بــدون مزایده ،زمین به آنها واگذار میشــود .وی افزود:
صنایع پیشــرفته یا واحدهایی که در زنجیره تولید نقش مؤثری دارند در اولویت
دوم قرار میگیرند و افرادی که پروانه تولید فعال و عملکرد قابلتوجهی دارند،
اما واحد تولیدی شخصی ندارند و در کارگاه اجارهای کار میکنند ،در اولویتهای
بعدی واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی قرار میگیرند.
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«ایران» از تمهیدات تجاری دولت سیزدهم گزارش میدهد

صادرات  75میلیارد دالری با شناسایی  11بازار صادراتی جدید

گــروه اقتصــادی /یکــی از اتفاقهــای
مهمی کــه طی دومــاه اخیــر رخ داده
و البتــه شــروع آن از نیمــه دوم ســال
گذشــته بــوده ،گشــایش بازارهــای
جدید صادراتــی اســت؛ بازارهایی که
یا صادرکنندگان تاکنون به ســمت آن
نرفتهاند و یا بازارهایی که تعداد تجار
ایرانی در آن به انگشــتان یک دســت
هم نمیرسد.
سیاســت وزارت صمــت در دولت
سیزدهم این بود که با وجود تحریمها
و عــدم همــکاری برخــی از کشــورها،
بازارهای جدیدی شناسایی شود تا در
راســتای آن ضمن افزایش صادرات،
بتــوان درآمدهــای ارزی کشــور را
افزایش داد.
بــر ایــن اســاس از ســال گذشــته
شناســایی بازارهــا آغــاز شــد و اکنــون
میبینیــم کــه هیأتهــای تجــاری از
کشــورهایی که تاکنــون با آنهــا مبادله
کاالیی و تجــارت نداشــتیم وارد ایران
شــدند و تمایــل خــود را بــرای شــروع
همکاریهــا اعــام کردنــد؛ از طرفــی
کشورهایی که میزان تجارت ما با آنها
بسیار کمرنگ بود که بعضاً در لیست
صــادرات غیرنفتی هــم نمیآمد این
روزها برای توســعه همکاری آمادگی
خود را ابراز کردند.
بــا توجه بــه اینکه ایران در شــرایط
تحریمــی بــه ســر میبــرد و برخــی از
کشــورها تمایــل دارنــد ،همکاریهــا
چــراغ خاموش باشــد ،از اســم برخی
از کشــورها پرهیــز میشــود .بخشــی
از همکاریهــای اقتصــادی کــه قــرار
اســت آغاز شــود مربوط به کشورهای
آفریقایی اســت که در هیچ دورهای با
آنها همــکاری صورت نگرفته اســت.
از طرفــی قــرار اســت پــای فعــاالن
اقتصادی و تجاری کشور به کشورهای
جدیــد از امریکای التین هم باز شــود.
گفتــه میشــود بعــد از ســفر مــادورو،
رئیس جمهور ونزوئال به ایران ،خیلی
از کشــورهای امریــکای التیــن تمایــل
خــود را بــرای همــکاری اقتصــادی با
ایران ،ابراز کردند .در این میان کشــور
جدیــد دیگری هم در لیســت تجارت
کشــور قــرار گرفتــه و آن مغولســتان
است .این کشور آسیایی امیدوار است
که تجارت ایران و کشــورش بســرعت
افزایــش پیــدا کنــد و تجــار دو کشــور

صادرات و واردات را آغاز کنند.
روز سهشــنبه علیرضــا پیمــان
پاک ،رئیس ســازمان توســعه تجارت
میزبان دامبینیام ،ســفیر مغولســتان
در تهــران بود تا دو طرف در خصوص
راهکارهــای عملــی توســعه تجــارت
میــان کشــورهای متبوع خــود بحث و
تبادل نظر کنند .در این دیدار دو طرف
با اعــام آمادگی برای توســعه روابط
تجاری بر فراهمســازی زیرســاختها
و لجســتیک مورد نیاز جهت افزایش
تجارت تأکید کردند.
همچنیــن پیمــان پــاک از
عالقهمنــدی ایران به موضوع کشــت
فراسرزمینی گندم در مغولستان خبر
داد که با اســتقبال ســفیر مغولســتان
هم مواجه شد .خرید نهادههای دامی
و کاالهــای اساســی مورد نیاز کشــور از
مغولســتان هم مطرح شــد کــه مورد
موافقت ســفیر این کشــور قرار گرفت.
همچنین مقرر شد طرف مغولستانی
فهرست اقالم مورد نیاز خود را اعالم
کند تا همکاریهای الزم در خصوص
ارســال این اقالم به این کشور صورت
پذیرد .در این میان ایران و مغولستان
در زمینــه تهاتــر کاال هــم بــه توافــق
رســیدند و مقرر شــد در ایــن زمینه دو
کشور فهرســتی از اقالم مورد نیازخود
را تهیــه و در اختیار طــرف مقابل قرار
دهند.
شناسایی حداقل  11بازار جدید
هوشــنگ عباســی از فعــاالن
اقتصــادی دربــاره گشــایش بازارهای
جدیــد صادراتــی بــه «ایــران» گفــت:
«کشــوری میتوانــد در حــوزه تجارت
موفــق عمل کند کــه بازار گســتردهای
داشــته باشــد ،اگــر تنهــا چنــد کشــور
محــدود برای تجــارت در نظــر گرفته
شــود ،بــا کوچکتریــن اتفاقــی رونــد
صــادرات و واردات کشــور کاهش پیدا
میکند و ما نیز این را در زمان افزایش
تحریمهــا در ســال  97تجربه کردیم،
به یکباره دیدیم که خیلی از کشــورها،
برخــی از همســایگان و بخصــوص
اروپاییهــا تمایلی به همکاری ندارند
و ترجیح میدهنــد کاالهای مورد نیاز
خود را از کشورهای دیگر تأمین کنند».
او ادامــه داد« :اگــر از چنــد ســال
پیــش کشــورهایی کــه ایــران میتواند
بــه آنهــا صــادرات و یــا حتــی از آنهــا

واردات داشــته باشــد ،شناســایی
میشد ،اکنون کشورهای زیادی بودند
کــه میتوانســتیم جایگزیــن آنهایــی
کنیم کــه روابط خــود را قطــع کردند؛
از آنجــا که ایران همــواره مورد تحریم
از ســوی کشــورهای متخاصــم بــوده،
توصیــه میکنم که گشــایش بازارهای
جدیــد ادامه پیدا کند تا هــم ما از نیاز
بازارهــای جدیــد مطلــع شــویم و هم
اینکه سایر کشورها بدانند که ایران چه
ظرفیتهایی برای همکاری دارد».
ایــن عضــو اتــاق بازرگانی ایــران با
تأیید سیاســت جدید سازمان توسعه
تجارت برای ورود به بازارهای جدید،
گفــت« :خوشــبختانه این ســازمان در
تالش اســت تا تعــداد کشــورهایی که
میتــوان صــادرات بــه آنها را داشــت
افزایــش داد ،از همیــن رو میتــوان
امیدوار بود که تا پایان سال حداقل 11
کشور جدید شناسایی شود».
مشــورت با ایرانیان مقیــم خارج از
کشور
او گفت« :تجار و فعاالن اقتصادی
از وضعیــت تجاری خیلی از کشــورها
مطلــع نیســتند و بــه همیــن جهــت
صــادرات را بــه کشــورهایی دارنــد
کــه تجــار دیگــر قبــاً بــه آن رفتهاند و
در آزمــون و خطــا متوجــه شــدند کــه
نیــاز کشــور هــدف چیســت؛ امــا اگــر
بازارهای جدید و بکر شناســایی شــود
و سیاســتگذاران نیاز کشورهای جدید
را احصا کنند تعــداد زیادی از فعاالن
اقتصادی و تجار عالقهمند به ورود به
بازارهای جدید هستند».
عباسی تأکید کرد« :از آنجا که ایران
کشــور تحریمــی اســت و میخواهــد
صــادرات  75میلیــارد دالری را ثبــت
کند ،ورود به بازارهای جدید میتواند
بســیار اثربخــش باشــد؛ لــذا توصیــه
میشــود از ایرانیــان مقیــم خــارج از
کشــور نیز مشــورتهایی گرفته شود تا
بتوان بازارگشایی موفقی داشت».
تجارتبیسابقه
در ســهماهه امســال نزدیــک بــه
 ۳۶میلیــون تــن کاال بــه ارزش ۲۵.۵
میلیارد دالر بین ایران و ســایر کشورها
تبادل شد که نشــان دهنده رشد ۱۹.۵
درصدی تجارت خارجی کشور در بهار
امســال است .ســهم صادرات ایران از
این میزان تجــارت ۲۷.۷ ،میلیون تن

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت :

قیمت سیمان به  36هزارتومان کاهش یافت

هر هفته یک میلیون و  400هزار تن سیمان در بورس کاال عرضه میشود

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی
وزارت صمت درخصوص قیمت
و وضعیــت عرضه ســیمان گفت:
روز گذشــته یــک میلیــون و 250
هــزار تــن ســیمان در بــورس کاال
عرضه شــد ،اما تقاضــا  850هزار
تن بود .همچنین قیمت هر کیسه
ســیمان  50کیلویــی از  43هــزار
تومــان به  36هــزار تومان کاهش
یافت.
ســیفاهلل امیری افزود :قیمت
هــر تن ســیمان فله روز گذشــته از
 807هــزار تومــان بــه  595هــزار
تومــان رســید .بنابرایــن قیمــت
ســیمان به طور کامل کاهش پیدا
کــرد و با توجــه به شــرایط موجود
برنامهریزی شــده تا در هفتههای
آینــده ســیمان در بــورس کاال
عرضــه شــود تــا تولیدکننــدگان
محصوالت ســیمانی مشکلی پیدا
نکنند.
تمرکز بر سامانه جامع تجارت
مدیرکل دفتــر صنایع معدنی
وزارت صمــت با اشــاره بــه خرید
ســیمان در هفته گذشــته از ســوی
برخــی ،توضیــح داد :ایــن افــراد
حاضر شــدند با توجه به شــرایط،
معاملــه خــود را باطــل کــرده
و جریمــه آن را بــه بــورس کاال
پرداخت کنند.
او تصریــح کــرد :شــرایطی
کــه بــرای ســیمان پیــش آمــد،
ناشــی از کنتــرل نشــدن تقاضــا
و همچنیــن شــایعه قطــع بــرق
واحدهای ســیمانی بود که ســبب
افزایــش تقاضــای کاذب شــد ،اما
خوشــبختانه بــا افزایــش عرضــه
در بــورس کاال و کنتــرل تقاضاهــا،
شــاهد کاهــش چشــمگیر قیمــت

ســیمان بودیم .امیری تأکید کرد:
کســانی کــه در هفتههــای گذشــته
معــدل شــفافیت آنهــا بــرای
یــک ماهــه بــورس کاال ۷۵ ،تا ۸۰
درصــد باشــد ،میتواننــد خریــد
کننــد در غیــر این صورت ســامانه
اجــازه خریــد از بــورس کاال بــه
آنهــا نمیدهــد ،همچنیــن برای
فروشهــای ســه ماهه کســانی که
شفافیت آنها  90درصد باشد در
هفتههای آینده فاکتورهایشــان را
ثبــت کنند تا بتواننــد از بورس کاال
خرید کنند.
مدیرکل دفتــر صنایع معدنی
وزارت صمــت بیــان کــرد :از
تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان
ســیمان تقاضــا داریــم تمامــی
خریــد و فــروش خــود را در
ســامانه جامع تجــارت ثبت کنند،
همچنیــن آنهایــی کــه کدنفــت را
نگرفتند نســبت بــه کدنفت اقدام
و فاکتورهــای خــود را جایگذاری
کننــد ،در غیــر ایــن صــورت در
هفتههــای آینده با مشــکل خرید

ســیمان در بــورس کاال روبــهرو
خواهند شد.
او با اشاره به جلسات مشترک
بــا وزیــر صمــت ،عنــوان کــرد :در
این جلســات دســتورالعملهایی
نوشــته شــد کــه بــا دســتور وزیــر
صمــت اکنــون اجــرا میشــود و
ســبب کاهــش قیمــت ســیمان و
ثبات آن شــد .در شــرایط گذشــته
دالالن بــازار را متشــنج و بیثبات
میکردند ،اما اکنون شرایط تغییر
کرده است.
تداوم عرضه در بورس کاال
امیری یادآور شــد :بــا توجه به
اینکه برق کارخانههای ســیمان از
ســاعت  12شب تا  8صبح به طور
کامل وصل اســت ،تولید ســیمان
به انــدازه کافــی انجام میشــود و
میتوانــد در بــورس کاال عرضــه
شــود .حدود یک میلیون و  350تا
یــک میلیون و  400هزار تن میزان
عرضــه را بــه بــورس کاال اعــام
کردهایــم تا به صــورت هفتگی به
فروش برسد.

در سهماهه امسال نزدیک به  ۳۶میلیون تن کاال به ارزش  ۲۵.۵میلیارد
دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نشان دهنده رشد  ۱۹.۵درصدی
تجارت خارجی کشور در بهار امسال است
با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال ،تراز تجاری
کشور مثبت  ۶۰۵میلیون دالر شد که این پیوستگی سه ماهه برای ایران
بیسابقه بود
کاال بــه ارزش  ۱۳میلیارد و  ۶۹میلیون
دالر بوده که نســبت به بهار سال قبل
بــا افزایــش  ۲۱درصــدی همــراه بوده
اســت .واردات ایــران در این مدت نیز
بــا هشــت میلیــون و  ۱۵۴هــزار تن به
 ۱۲میلیــارد و  ۴۶۴میلیون دالر رســید
که  ۱۸درصد نســبت به مدت مشــابه
افزایــش داشــته اســت .بــا پیشــتازی
صادرات نســبت بــه واردات در فصل
بهار امســال ،تراز تجاری کشــور مثبت
 ۶۰۵میلیون دالر شد که این پیوستگی
ســه ماهه بــرای ایران بیســابقه بوده
است .براین اساس در سه ماه نخست
امســال کشــورهای چیــن بــا چهــار
میلیــارد و  ۲۱۴میلیــون دالر ،عــراق با
یک میلیارد و  ۸۲۴میلیون دالر ،ترکیه
بــا یک میلیــارد و  ۷۳۷میلیــون دالر،
امارات با یک میلیــارد و  ۶۴۵میلیون
دالر و هنــد بــا  ۴۲۴میلیــون دالر ،پنج
مقصــد اول کاالهــای صادراتــی ایران
بودند.

فعالســازی تهاتــر بــا کشــورهای
جدید
حســین ســرمدی ،عضــو اتــاق
بازرگانــی ایــران نیــز دربــاره اینکــه
گشــایش بازارهــای جدیــد چگونــه
بایــد باشــد بــه «ایــران» ،گفــت:
«طــی ســالهای گذشــته ،ایــران بــا
کشــورهای ثابتــی همــکاری داشــته و
این یعنــی بهصورت ســنتی صادرات
ایــران پیگیــری شــده اســت ،لــذا بــا
فعالیتهایــی کــه اخیــراً ســازمان
توسعه تجارت داشته میتوان امیدوار
بــود که بازارهــای جدید بــه روی تجار
باز شود».
او افــزود« :برخــی از کاالهایــی کــه
ایران تولید میکند برای  10کشــور اول
شــریک تجاری ایران مناســب نیست
چــرا کــه آنهــا همیــن کاالهــا را دارنــد
امــا قطعــاً کشــورهایی هســتند کــه به
کاالهای تولیدی ایران نیاز دارند لذا با
فعالســازی امر تهاتر که اتفاق بسیار

مبارکی اســت میتوان در سایر بازارها
نقش آفرین شد».
ســرمدی خاطرنشــان کــرد:
«موضــوع تهاتر کاال چند وقتی اســت
که فعال شده لذا این امر یک فرصت
بــرای فعاالن اقتصادی و تجار اســت،
میتــوان کاال بــه این کشــورها صادر و
در مقابــل کاالهــای مورد نیاز کشــور را
وارد کرد ،ما نباید بگوییم با کشوری که
در تجــارت دنیا خیلی فعال نیســت،
تجــارت اشــتباه اســت چــرا کــه آنهــا
کاالهایــی دارند که بشــدت صنعت و
اقتصاد کشور به آنها نیاز دارد».
چنــدی پیش نیــز علیرضــا پیمان
پاک ،رئیس ســازمان توســعه تجارت
گفتــه بــود :دولــت بــرای ســال 1404
حداقــل افزایــش صــادرات را 75
میلیــارد دالر در نظر گرفته و در مدت
گذشــته به  48میلیارد دالر رســیده که
این عدد بیــش از میزان مــورد انتظار
بود.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد

حمایتسازمانگسترشازپلتفرمهاینوآورانه صنایع

طرحهای کالن بهصورت کنسرسیومی با مشارکت دانش بنیان ها اجرا می شود
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
اعالمکرد :ســازمان گســترش و نوسازی
صنایــع ایــران (ایــدرو) از اســتقرار
پلتفرمهــای نوآورانــه بــا هــدف ارتقای
قابلیت دانش فنی و توان رقابتپذیری
تولید ملی حمایت میکند.
علی نبوی در نشســت هم اندیشــی
بــا شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور،
ســازمانهای توســعهای را از ارکان
اثرگــذار در قانــون جهــش تولیــد
دانشبنیــان عنــوان و تصریحکــرد:
براســاس ایــن قانــون ســازمانهای
توســعهای هماننــد ایــدرو مجازنــد در
طرحهــای فناورانه بهصورت مســتقیم
یــا از طریق بــازار ســرمایه یــا بهصورت
غیــر مســتقیم از طریــق عاملیــت
صندوقهــای نــوآوری و شــکوفایی و با
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه و
در چهارچــوب اصل  ۴۴قانون اساســی
سرمایهگذاری کنند.
او دســتیابی بــه نقــش محــوری در
توسعه متوازن ،نوســازی صنایع کشور،
توسعه ســرمایههای انســانی و سازمان
در بنگاههــای صنعتی ،شــتاب بخشــی
به توسعه صنایع پیشــرفته و پیشران را
از اهــداف کالن ایدرو برشــمرد و افزود:
ایــدرو میتوانــد بــا بهرهگیــری از تــوان
شــرکتهای دانشبنیــان و نــوآور برای
عملیاتی کردن این موارد اقدام کند.
ایجاد صندوق پژوهــش و فناوری در
ایدرو
معاون وزیر صمت ،همچنین ایجاد
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری خطرپذیر
را از برنامههــای در دســت اقــدام ایدرو
عنــوان کــرد کــه میتوانــد مشــوقها و
انگیزههــای الزم را بــرای تحقق ارتقای
تولید دانشبنیان فراهم کند.
او بــا اشــاره بــه ماهیــت توســعهای
ایدرو و اقداماتی که این سازمان تاکنون

در حوزه صنایع پیشــرفته انجــام داده،
گفت :وجــود قوانیــن دســت و پاگیر در
خصــوص ســرمایهگذاری باعــث شــده
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه بســیار
محدود باشــد و ایــن امر منجر به کندی
توسعه صنعت دانشبنیان شود.
تســهیل در رونــد ســرمایهگذاری در
صنایع پیشرفته
معــاون وزیــر صمــت بــا اشــاره به
تحوالت ســریع و رشــد فزاینده فناوری
در حــوزه صنایع پیشــرفته ،تأکید کرد:
ســرمایهگذاری روی صنایــع پیشــرفته
بایــد ســاز وکاری بســیار چابک داشــته
باشــد و بســرعت بــه مرحلــه اجــرا
برســد ،اما روندهای تکلیفی در مســیر
ســرمایهگذاری ایــدرو زمانبــر اســت
کــه امیدواریــم بــا حمایــت و توجــه
ویــژه ارکان حاکمیــت بتوانیــم رونــد
ســرمایهگذاری در صنایــع پیشــرفته را
تسهیل کنیم.
همچنیــن معــاون صنایع پیشــرفته
ایــدرو در ایــن هم اندیشــی با اشــاره به
اینکــه ایــن ســازمان در دهــه  ۸۰و ۹۰
تنهــا بازیگــر عرصــه دانشبنیــان بــود،

گفــت :اســاس کار ایــدرو تجاریســازی
ایدههــا و دســتاوردهای علمــی
شــرکتهای دانشبنیــان اســت و در
ایــن خصوص بر دو محور فراهم کردن
زیرساخت تجاریسازی و بههمرسانی
شــرکتهای دانشبنیــان و نیازهــای
فناورانــه واحدهــای تولیــدی متمرکــز
شدهایم.
حمید بــازارگان یکــی از موارد مهم
در اکوسیســتم دانشبنیــان را مقولــه
صادرات دانســت وگفت :شــرکتهای
دانشبنیان عموماً متشکل از تیمهای
فنــی بوده و معموالً در حــوزه بازرگانی
و صــادرات خــأ دارند و ایــدرو با توجه
بــه اعتبار بــاالی بینالمللــی ،میتواند
بــا نقشآفرینــی و اطمینان بخشــی به
طــرف خارجــی بــه توســعه صــادرات
شرکتهای دانشبنیان کمک کند.
او اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای
دانشبنیــان در پروژههــای کالن را
اقــدام دیگری دانســت کــه بــا توجه به
تجربــه ایدرو در اجــرای طرحهای کالن
بهصورت کنسرسیومی ،میتواند چنین
نقشی را ایفا کند.

