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خبر

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن:

نمایندگان مجلس در شفافسازی
حقوق و مزایای خود پیشقدمشوند

گیالن امروز -محمدی گفت :نمایندگان مجلس در
شفافسازی حقوق و مزایای خود و اعالم آن به جامعه پیشقدم
شده و برای اعتمادسازی بیشتر اجرای قانون را از خودشان
آغاز کنند.
کیوان محمدی اظهار داشت :با حمایتهای دولت و برنامهریزی
دستگاههای متولی پیشرفتهای خوبی در حوزه افزایش تولید
محصوالت استراتژیک گیالن یعنی چای و برنج بهدست آمده
است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن به رونق صنعت
ابریشم در سالهای بسیار دور اشاره کرد و افزود :دوران طالیی
صنعت ابریشم گیالن طبق اسناد تاریخی به زمان حکومت
صفویان در ایران باز میگردد.
وی با تأکید بر اینکه زوال صنعت ابریشم از گذشتههای بسیار
دور تاکنون ادامه پیدا کرده است ابراز داشت :تنزل جایگاه
استان گیالن در تولید و تجارت ابریشم مختص دولت خاصی
نیست بلکه این رویه معیوب و ناقص به صورت تدریجی این
موقعیت استراتژیک تولیدی را از گیالن سلب کرد.
محمدی از افزایش تولید چای و اثربخشی برنامههای انگیزشی
دولت برای رونق تولید این محصول سخن گفت و عنوان کرد:
بنا به گزارشهای ارسال شده هم در مقدار چای تولیدی و
هم از لحاظ سطح زیر کشت این محصول ،پیشرفتهای بسیار
خوبی در استان گیالن بهدست آمده است.
ن افزایش تولید برنج
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیال 
را نیز مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد :در حال حاضر سالیانه
بالغ بر  ۱۱۰هزار تن برنج در استان گیالن تولید میشود اما
برای افزایش این سهم باید برنامهریزیها و هدفگذاریها به
سمت ارتقای بیشتر تولید پیش رود.
محمدی به بحث بودجهریزی عملیاتی و جایگاه فعلی کشور در
این مورد اشاره کرد و افزود :طبق قانون ،دولت هر ساله مکلف
به عملیاتی کردن  ۲۰درصد بودجه مصوب است که امیدواریم
تا پایان برنامه ششم توسعه با اجرای اقدامات الزم گامهای مورد
نظر در این مورد برداشته شود.
وی با اعالم اینکه  ۷۶درصد بودجه دولت هزینهای و مابقی
مربوط به امور تملک و دارایی است بیان داشت :این چرخه و
نمودار به هیچ عنوان مطلوب نیست زیرا بخش اعظمی از بودجه
کشور به جای هزینه در سایر موارد باید به حوزه پروژههای
عمرانی اختصاص پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن با تأکید بر این
مسئله که هیچ کشوری بی نیاز از ارتباط با سایر کشورها نیست
عنوان کرد :اگر این ارتباط مؤثر بین ایران و سایر کشورها به
خوبی شکل گیرد عالوه بر افزایش مراودات ،رونق سرمایهگذاری
وامنیت پایدار برای ایران تضمین میشود.
محمدی لزوم شفافسازی مالی مدیران و مسئوالن کشور را
مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :امیدواریم نمایندگان مجلس
به عنوان وکالی ملت در شفافسازی حقوق و مزایای خود و
اعالم آن به جامعه پیشقدم شده و برای اعتمادسازی بیشتر
اجرای قانون را از خودشان آغاز کنند.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

پرداخت سود به سرمایهداران
راهحلی برای مدیریت نقدینگی
در کشور است

گیالن امروز -عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی نوسانات بازار ارز را نتیجه تدبیر
مسئوالن دانست و پرداخت سود به سرمایهداران را راهحلی
برای مدیریت نقدینگی در کشور برشمرد.
مهرداد بائوج الهوتی صبح دیروز با اشاره به بحرانهای
ایجادشده در بازار ارز و شانه خالی کردن دولت در مدیریت
آن اظهار کرد :نوسانات بازار ارز ربطی به تحریم و تنشهای
سیاسی ندارد بلکه نتیجه تدبیر مسئوالن کشور است که
میتوانستند تالش کنند تا اینگونه رویدادها رقم نخورد.
وی میزان نقدینگی موجود در کشور را یک هزار و  700هزار
میلیارد تومان نام برد و افزود :برخیها در کشور هستند که
سرمایهدارند و در چنین موقعیتهایی وارد میدان میشوند و
همه آنها هدفشان ضربه زدن به اقتصاد نیست.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی بر لزوم جمعآوری نقدینگی موجود در جامعه توسط
دولت تأکید کرد و گفت :هنر دولت باید این باشد که سرمایه و
پول مردم را به سمت نیاز جامعه هدایت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :تولید ،سرمایهگذاری در گردشگری و سایر خدمات ازجمله
اقداماتی است که دولت میتواند در آن وارد شود و سرمایههای
مردم را به آن سمت سوق دهد.
عضو مجمع نمایندگان گیالن با اشاره به اینکه متأسفانه ما
نتوانستهایم پول و سرمایه در دست مردم را به سمت نیاز جامعه
سوق دهیم بیان کرد :هیچ سرمایهگذاری در شرایط کنونی قادر
به سرمایهگذاری نیست چون سرمایهگذار برای اینکه فعالیت
اقتصادی را آغاز کند همه جوانب را میسنجد تا متضرر نشود.
الهوتی توصیهای به دولت در خصوص جمعآوری نقدینگی
موجود در جامعه کرد و افزود :به دولت برای جمع دولت باید
بهگونهای سرمایه مردم را همچون مؤسسات مالی و اعتباری
جمع میکرد و عالوه بر اینکه در کارهای عمرانی و اقتصادی به
کار میگرفت ،سودی نیز به صاحبان سپردهها پرداخت میکرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با ابراز نگرانی
از عدم مدیریت نقدینگی در کشور و کشیده شدن مسائل
اقتصادی با سایر بخشهای اقتصادی تصریح کرد :تا زمانی که
نقدینگی در جامعه مدیریت نشود طبیعی است که به سمت ارز
و طال کشیده خواهد شد و ممکن است به سمت مسکن و سایر
بخشهای اقتصادی سوق پیداکرده و مشکالتی را ایجاد کند.

{گیالن زمین}
در نشست اعضای اتاق بازرگانی گیالن با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح شد:

دولت به اقتصاد آزاد اعتقادی ندارد

گیالن امروز -اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن دیروز میزبان غالمرضا انصاری ،معاون
اقتصادی وزارت امور خارجه که یک معاونت جدیدالتاسیس در بدنه وزارت امور خارجه است بود .در
سفر یک روزهای که انصاری به استان داشت ضمن دیدار با استاندار گیالن و بازدید از منطقه آزاد
انزلی و شهرستان آستارا پیش از اینکه رشت را به مقصد تهران ترک کند با ورود به اتاق بازرگانی
گیالن با اعضای این اتاق نیز دیدار کرد .در این جلسه مسایل مهم اقتصادی در زمینه فعالیتهای
بازرگانی برون مرزی و صادرات مطرح شد و انصاری نیز با استقبال از مسایل مطرح شده در اتاق
گیالن با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی گیالن از باسابقهترین اتاقهای بازرگانی کشور است افزود :اتاق
گیالن میتواند سرفصلهایی را تحت چندین سوال برای کشورهای هدف صادراتی آماده کرده تا در
سایت در حال راهاندازی وزارت امور خارجه در کشورهای مختلف بتواند زمینه بازاریابی و بازارشناسی
و یا  R&Dرا برای فعاالن اقتصادی ایجاد کند.
بنابر این گزارش در این نشست ابتدا رییس اتاق بازرگانی گیالن با ابراز خرسندی مبنی بر اینکه
ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه میتواند از این پس رایزنیهای اقتصادی وزارت امور
خارجه را در بازارهای هدف خارجی با برنامهریزیهای سازماندهی شده منسجمتر در جهت بازاریابی
و بازارشناسی برای کاالی تولید داخل دنبال کند گفت :برای حضور در بازارهای صادراتی داشتن
ثبات اقتصادی و تثبیت کردن نرخ ارز یکی از ملزومات اصلی در ایجاد امنیت برای تجار و بازرگانان
است .زمانی که یک شبه نرخ ارز باال و یا پایین میرود و یا آئیننامهای خلقالساعه متوجه تجار و
بازرگانان میشود امنیت فعالیت اقتصادی را از بازرگان سلب کرده و فضای اقتصادی را دچار مخاطره
میکند .هادی تیزهوش تابان ریسکپذیری را یکی از اصول تجارت دانست و با تاکید بر اینکه برخی
از بازارهای هدف از جمله روسیه زمانی که با تجار ما وارد قرارداد میشوند و غرفهای را برای آنان در
کشور هدف ایجاد میکنند کمتر از سه سال قرارداد همکاری منعقد نمیکنند تصریح کرد وقتی هیچ
امنیتی در ثبات نرخ ارز نیست چهطور تاجر میتواند سه سال قرارداد همکاری با کشوری همچون
روسیه داشته باشد در حالیکه این قرارداد از لحاظ روانی هم میتواند تجارت تاجر را با خسارت
روبهرو کند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تک نرخی شدن ارز را یک اشتباه اقتصادی در دولت
دانست و با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته هیچگاه ارز تکنرخی ندارند بلکه ارزهای
دوم و سوم را نیز در اقتصاد خود تعریف کردهاند خاطرنشان کرد :دولت از اردیبهشت ماه امسال

بین وزارتخانههای جهاد کشاورزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت با
یکدیگر پرداخت و عنوان کرد :سند بسیار مهمی تحت عنوان اوراسیا به امضا رسیده که دارای
 276صفحه سند و منشور این توافقنامه است که متاسفانه هیچگونه اطالعرسانی از سوی وزارت
بازرگانی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی صورت نگرفته و حتی بدنه وزارت بازرگانی
از هرگونه امضاء در زمینه این توافقنامه بیاطالع هستند .این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه
صادرات کشور در پیچ و خم سازمان توسعه تجارت است و متاسفانه رایزنیهای بازرگانی این
سازمان در کشورهای هدف منفعل عمل میکنند و هیچگونه موفقیتی تاکنون در بازار روسیه
و موقعیتشناسی از بازارهای هدف این کشور نداشتهاند تصریح کرد :امروز کشور ما را ثبات
اقتصادی ،تعادل ارزی و رویکرد به صادرات غیرنفتی و گماردن افراد آگاه و متخصص در جای خود
نجات میدهد متاسفانه برخی از افراد در برخی از کشورها بهجای اینکه ماموریت داشته باشند تا
برای شناسایی بازارهای هدف مطالعه و بررسی کنند وقت خود را صرف داللی در این بازار کردهاند.
به اذعان وی تیم وزارت امور خارجه میتواند با تشکیل معاونت اقتصادی که یک اتفاق مثبت در
این وزارتخانه است به بخش خصوصی کمک شایانی کند و فعاالن اقتصادی در زمان الزم از
قوانین کشور اطالع یابند در حالیکه اگر کوچکترین قوانینی در روسیه باال و یا پایینشود با
بهرهگیری از تجار که فهم مناسبی در تجارت دارند سایر فعاالن اقتصادی را نیز در جریان قرار
میدهند در حالیکه دولت بدون درنظر گرفتن شور با بخش خصوصی آییننامههایی را یک شبه
وضع میکند که میبینیم جلوتر از تحریم آقای ترامپ برخی از تحریمهای داخلی تجارت کشور
را با دلسردی روبهرو کرده است.
جاللیفر با تاکید بر اینکه سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی میباید با شدت هرچه بیشتر ادامه
یابد و ابالغ این سیاستها از سوی رهبر معظم انقالب درک بسیار درستی برای پیشگیری از
چنین بحرانهایی بوده است تصریح کرد :ماده  10این سیاست توجه به ایجاد زیرساختها در علم
مدیریت مهندسی ارزش است .مشاور اتاق بازرگانی گیالن در روابط با روسیه وجود زیرساختهای
الزم در استان را یک ظرفیت برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد و با بیان این مطلب که منطقه
آزاد انزلی بهعنوان یک ثروت ملی دارای بزرگترین لنگرگاه در دریای خزر بهشمار میرود از
بهطول انجامیدن خط ریلی قزوین – رشت پس از  23سالی که میتوانست در تجارت کشور در
کریدور شمال – جنوب نقش بسزایی داشته باشد ابراز گلهمندی کرد و در همینجا اتصال خط

مرتبا اعالم میکند ما به صادرکننده ارز
تخصیص میدهیم در حالیکه صادرکننده
نیاز به ارز دولت ندارد دولت باید در این
شرایط در زمینه جابهجایی ارز شرایط را برای
صادرکننده تسهیل کند و یا ارز صادرکننده
را به راحتی به ریال تبدیل کند در حالیکه
به جای حمایت از صادرکننده دیدیم همواره
واردکننده مشمول حمایت دولت قرار گرفت
و واردات دوپا از صادرات جلوتر بود.
وی با ارزیابی اینکه در بازار ارز آنچه که
تعادل را در این بازار مشخص میکند عرضه
و تقاضا است به حضور اتاقهای بازرگانی در
بازار روسیه از طریق سرای تجاری ایرانیان
در آستراخان پرداخت و عنوان کرد :قوانین
روسیه قوانین بسیار سخت و حساسی است هماکنون در بسیاری از استانهای روسیه از جمله
آستراخان ،کراسنودار،ساراتف امکانات حضور برای حمایت از تجار آماده است اما دولت در داخل
کشور زیرساختهای اقتصادی خود و وضعیت ارز را برای صادرکننده تبیین کند تا مادامی که شرایط
فعلی در کشور حاکم است ما در صادرات غیرنفتی موفقیتی نخواهیم داشت.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین با تاکید بر اینکه امکانات روسیه برای تجار ما
بسیار حائز اهمیت است به حضور در بازار اوراسیا اشاره کرد و گفت :وزارت امور خارجه در موضوع
اوراسیا کمک شایانی میتوانند داشته باشند تا تجار با تعرفه پایینتری در این بازارها و بازار روسیه
بتوانند ورود کنند چون ما در جلسهای به آقای استاندار قول دادیم که میتوانیم طی سه سال آینده
تجارت ایران با روسیه را از  2میلیارد دالر به  10میلیارد دالر افزایش دهیم در حالیکه شرایط فعلی
فعاالن اقتصادی ما را از ادامه فعالیت در این عرصه دلسرد کرده است.

ریلی رشت – آستارا را که موجب تکمیل
این کریدور است ضروری دانست و افزود:
اتصال خطآهن ایستگاه پیربازار رشت به
منطقه آزاد انزلی بهطول  12کیلومتر که
دارای توجیه اقتصادی است در تکمیل این
زیرساختها میباید مورد توجه قرار گیرد.
این فعال اقتصادی در بازار روسیه که با
دو دهه سابقه تاکنون شناخت دقیقی از
فرصتهای صادرات کاالهای ایرانی در
شهرهای روسیه دارد همچنین تاکید
کرد :تعصب تجار ما به مملکت عزیزمان
مثال زدنی است ما با همه نامالیمتهایی
که از سوی دولت میبینیم با جدیت و
تالش مراکز و فروشگاههای زنجیرهای را در
روسیه راهاندازی خواهیم کرد و گیالن پیشآهنگ این اتفاق در کشور خواهد بود بنابراین به دولت
توصیه میکنیم در تقسیم ارث صادرکننده و واردکننده را یکسان دیده تا برای رونق و توسعه
کشور با وحدت و همدلی گام برداریم.

نقش محوری بازار اوراسیا در تجارت ایران
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در این جلسه با اشاره به سوابق کاری دیپلماتیک خود در طی 8
سال در انگلستان 4 ،سال در روسیه و  5سال در هندوستان به آشنایی خود از عملکرد اتاق بازرگانی
گیالن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی گیالن از اتاقهای باسابقه کشور است و میتواند
نقش موثری در راهنماییهای خود به دولتمردان در بخش مسایل اقتصادی داشته باشد تا دولت
بیشتر به سمت بخش خصوصی هدایت شود به مصیبت بزرگ دولت که غرق در کارهای اجرایی شده
و از کارهای استراتژیک بازمانده است اشاره داشت و گفت :این مشکالت پس از انقالب متوجه یک
دولت خاص نبوده بلکه همه دولتها را گرفتار روزمرگی کرده و تبدیل پول نفت به اقتصاد روزبهروز
کار ما را پیچیدهتر کرده است.
غالمرضا انصاری با ابراز خرسندی مبنی بر اینکه دولت اکنون مصمم است تا از بخش خصوصی در
اقتصاد کمک بگیرد با اشاره به خطر پیشروی ناشی از تحریم امریکا که فاصله زیادی با شروع آن
نداریم بر وجود انسجام در کشور تاکید کرد و افزود :فرماندهی اقتصاد میتواند نقش موثری در مقابله
با تحریم یک جانبه امریکا با ما داشته باشد تا با آسیب کمتری از این بحران عبور کنیم.
این دیپلمات به تفاوت تحریم قبلی آمریکا با تحریم حاضر پرداخت و با بیان این مطلب که تحریم
گذشته امریکا را به واسطه سازمان ملل همه دنیا موظف به پیروی از آن بودند ،ما چون در آن مقطع
در خارج از ایران ماموریت کاری داشتیم و زمانی که نزدیک به برجام بودیم متوجه عمق مشکالتی
که امریکا بهوسیله آن دنیا را علیه ما متحد کرده بود بودیم اما اکنون امریکا جایگاه گذشته را در
دنیا ندارد و با وتو کردن توافقنامههایی که برای انجام آن سالها تالش شده بود از جمله ،WTO
آسیای جنوب شرقی و یا قراردادهای بینالمللی دیگر جامعه جهانی را در مقابل امریکا قرار داده است
و دنیا قصد دارد برجام باقی بماند و برجام به حیات خود ادامه دهد چرا که ادامه حیات برجام یعنی
امریکا در تحریمهای یک جانبه خود موفق نبوده است .معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید
بر اینکه در این شرایط آقای روحانی از بخش خصوصی بیشتر میباید استفاده کند به نقش محوری
بازار اوراسیا در تجارت ایران اشاره کرد و یادآور شد :امضای سند اوراسیا نقش بسیار محوری در
تجارت ایران دارد و وزارت امور خارجه در به ثمر رسیدن آن تالش و حمایت ویژهای داشته است در
حالیکه بسیاری از سازمانها در امضای آن وحشت داشتند .وی با تاکید بر اینکه امضای توافقنامه
اوراسیا که یک موافقتنامه تجاری طی سه سال بهصورت تجارت ترجیحی در اقتصاد ایران در بازار
اوراسیا صورت خواهد گرفت بسیار حساس و حائز اهمیت است و روسها در اینگونه تجارت بسیاری
قانونمند هستند اظهار داشت :تنوع صادرات در روسیه بسیار پایین است اگر بتوانیم بازاریابی خوبی
در این کشور داشته باشیم و از بازار حداقل روسیه استفاده حداکثر را ببریم میتوانیم در چارچوب
اوراسیا تغییر ملموسی را در اقتصاد ایران ایجاد کنیم و در این رابطه بخش خصوصی با دیدگاه ،نظر و
آنچه که در شناسایی بازار متوجه ماست با ما همکاری الزم را داشته باشد.
صادرات کشور در پیچ و خم سازمان توسعه و تجارت
مشاور اتاق بازرگانی گیالن در روابط با امور روسیه نیز با اشاره به اینکه روسیه با در اختیار داشتن
(کریمه) هماکنون از  9فدرال تشکیل شده است چون از سال  2013به بعد  606میلیارد دالر از
صادرات خود را از دست داده است به آماری از صادرات و واردات روسیه در سال اشاره کرد و گفت:
بازار روسیه  226میلیارد دالر واردات دارد که چیزی حدود  22میلیارد دالر آن مواد غذایی و
محصوالت کشاورزی است .در حالیکه عمده صادرات ما از گیالن به روسیه  392میلیون دالر است
یعنی  0/16صدم واردات روسیه را تشکیل میدهد و این سهم از تجارت تجار ما با روسیه صرفا با
تالشهای خودشان بدون هیچگونه حمایت دولتی همراه بوده است.
سید جلیل جاللیفر با اشاره به اینکه  7کشور اقیانوس هند و آسیای شرقی چیزی حدود 23
میلیارد و  400میلیون دالر مبادله تجاری با روسیه دارند یعنی چیزی حدود  50میلیون تن کاال و
این درحالی است که مبادله تجاری ایران با روسیه ساالنه حدود دو میلیارد دالر است از ناهماهنگی

مسیر دولت در سیاست اقتصادی چیست؟
میرمسعود نیک سیرت از فعاالن اقتصادی گیالن نیز در این نشست ضمن انتقاد از عملکرد و
سیاستهای ارزی دولت به ارایه راهکار نیز در این بخش پرداخت و با مطرح کردن این سوال که
فعاالن اقتصادی نمیدانند مسیر دولت در سیاستهای اقتصادی چیست به اعتقاد خود در قبال این
سیاستها پرداخت و گفت :اعتقاد دارم که متاسفانه دولت از همان ابتدا تا به امروز هیچگاه به اقتصاد
آزاد اعتقادی نداشته است .وی با بیان این جمله که برای بسیاری از فعاالن اقتصادی اکنون شرایط
زندگی در بسیاری از کشورهای خارجی فراهم است اما همین که با هر تالش و کوششی به دنبال
کار و فعالیت در ایران هستند میتواند گواهی بر عالقه آنان به حاکمیت و وطن آنانباشد خاطرنشان
ت ما فعاالن اقتصادی از عملکرد دولت این است که دولت بهدنبال راههای کوتاه و آسان
کرد :برداش 
است و این گونه راهها را میپسندد و سعی دارد بدون تفکر ،اندیشه و پیشگیری در موارد بهصورت
سطحی و عوامپسندانه امور کشور را پیش ببرد در حالیکه اقتصاد از اینگونه رفتارهای احساسی و
هیجانی پیروی نمیکند و بر اساس واقعیتهای جامعه است.
نیکسیرت به نشست مشترک فعاالن اقتصادی گیالن با دکتر نوبخت در محل سازمان مدیریت و
برنامهریزی در سال  95اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در همان جلسه که روزهای خوشحالی دولت
بود به دکتر نوبخت گفتیم شایعه تکنرخی شدن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست و کشور آمادگی الزم
برای تکنرخی شدن ارز را ندارد و در خیلی از کشورهای دنیا ارز بهصورت تکنرخی دیده نمیشود
و نرخ دوم را با هر رقمی حتی  100تومان باالتر و پایینتر به رسمیت بشناسید و ارز کف جامعه را با
ارز عمومی درنظر بگیرید از نبود گوش شنوا در بدنه اقتصاد دولت آقای روحانی گفت و اضافه کرد :ما
خود را بهعنوان یک وطنپرست مسوول میدانیم مکررا مسایل را گوشزد کنیم هرچند گوش شنوایی
نباشد .ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم البته در تحریم گذشته کمک هم کردیم اما دولت با
وضع قانون  157مالیاتها و بررسی تراکنشها که در سال  95وضع شد آمدند تراکنشهای مالیاتی
فعاالن اقتصادی را از سال  90مورد بررسی قرار دادند یعنی عطف بهماسبق کردند و تعدادی را هم
جریمه کردند در حالیکه دولت بهخوبی میداند در تحریمها جابهجایی پول برای یک معامله به چند
طریق میباید دست به دست میشد تا معامله به سرانجام برسد که البته هرچند در این میان رییس
کمیسیون اقتصاد و برخی از نمایندگان مجلس کمک کردند تا موضوع عطف بهماسبق پس از مدتها
تالش ما که از گیالن نیز آغاز شد گریبانگیر فعاالن اقتصادی کشور نشود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیالن همچنین تغییر کابینه در شرایط فعلی توسط دولت را
نیز یک اقدام اشتباه دانست چون با آمدن نفر جدید تفکر جدید حاکم میشود و این تغییر و تحول
وقفهای را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و بهترین زمان برای این تغییرات در زمان تحریمها
خواهد بود به گوشزد دیگر فعاالن اقتصادی به طیبنیا ،وزیر اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد :ما به آقای
طیبنیا گفتیم مهار تورم یعنی پنچرگیری ماشین در حالیکه کشور با رکود روبهرو است و رکود
موتور اقتصاد کشور را به زمین خواهد نشاند پس شما به مردم آدرس اشتباه ندهید و به جای حمایت
از واردات از صادرکننده حمایت کنید و شرایط را برای رقابت برای او تسهیل کنید .نیکسیرت با
بررسی اینکه طی فاصله  25تا  30روز  20میلیارد دالر ثبت سفارش شد در حالیکه ثبت سفارش
کشور ما در طول سال  20میلیارد دالر آن هم در ماکسیمم بود به کاهش قدرت خرید مردم پرداخت
و با بیان اینکه برای حفظ اقتصاد و جایگاه کارگر ،صاحب کار و کارفرما باید صادرات کاالهای تولید
داخل آنچه که مدنظر مقام معظم رهبری است را مورد توجه قرار داد اضافه کرد :فرصتها در لحظه
است و آنقدر در سال تورم و هزینههای تولید و دستمزد افزایش پیدا میکند و از طرفی دولت تعمدا
طی این سالها نرخ ارز را پایین نگه داشته است که قدرت رقابت از صادرکنندگان را سلب کرده است
در حالیکه بسیاری از فرصتهای دیگر مثل معاهده پولی بین کشورها در مجلس با زیرکی نمایندگان
ش،
مجلس و فریب دادن دولتیها رای نیاورده است .پس ما برای نجات اقتصاد خودمان میباید از دان 
تجربه و راهکارهای بخش خصوصی در اقتصاد ،صادرات و تجارت کشور بهره بگیریم.
در این نشست برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق از جمله جواد خضر ابراهیمی در زمینه باال بردن
دستمزد کارگر ،فقدان همکاری سازمانهای مرتبط با تولید و تجارت و نیز مریم پورزینال عضو کانون
زنان بازرگان گیالن در زمینه عدم ثبات نرخ ارز برای حضور در بازارهای هدف مطالباتی را مطرح
کردند و همچنین دکتر فرخبخت،مشاور اتاق بازرگانی گیالن نیز در زمینه نبود اطالعات مناسب در
سایت سفارتخانهها که صادرکنندگان بتوانند فرایند تحقیقات و بازار خود را که یک فرایند هزینهبر
و گران است از طریق سایتهای سفارتخانهها در بازارهای هدف دنبال کنند که این پیشنهاد منجر
به استقبال معاون اقتصادی وزارت امور خارجه شد و درخواست همکاری اتاق گیالن در این رابطه با
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه صورت گرفت.
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خبر
رییس مجمع نمایندگان گیالن:

دانشگاه گیالن سهم خوبی
در بودجه آموزشی کشور ندارد

گیالن امروز -رییس مجمع نمایندگان گیالن با
بیان اینکه رتبه  26دانشگاه گیالن در بحث بودجه
آموزشی کشور خوب نیست ،گفت :طی بازدیدهایی
که با اعضای کمیسیون تحقیقات از سایر دانشگاههای
کشور داشتیم ،دریافتیم که دانشگاه گیالن جزء
مهجورترین دانشگاههای کشور است.
جبار کوچکینژاد در دیدار با روسای دانشگاههای
استان که در دانشگاه گیالن برگزار شد ،اظهار کرد:
استان گیالن نخبه پرور است و هر چقدر دانشگاهها
توسعه یابند ،استان هم عملکرد موفقتری خواهد
داشت لذا هدف از برگزاری این جلسات کمک
نمایندگان در حوزه قانونگذاری به دانشگاههاست.
وی با بیان اینکه معتقدیم دانشگاه محل فکر و
اندیشه است ،افزود :بعد از جنگ فرهنگی ،اکنون
عرصه جنگ اقتصادی است که دانشگاهها میتوانند
در حوزه صنعت و اقتصاد به نمایندگان مجلس
خوراک فکری دهند و حرکتهای اساسی را داشته
باشند.
کوچکینژاد با بیان اینکه رتبه  26دانشگاه گیالن
در بحث بودجه آموزشی کشور خوب نیست ،گفت:
طی بازدیدهایی که با اعضای کمیسیون آموزش
و تحقیقات از سایر دانشگاههای کشور داشتیم،
دریافتیم که دانشگاه گیالن جزء مهجورترین و
فقیرترین دانشگاههای کشور است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه سهم دانشگاه گیالن از محل صندوق
شرکتهای دانشگاه بنیان  30درصد است ،تصریح
کرد :مقرر شده که یک درصد از اعتبارات پژوهشی
دانشگاه گیالن از محل شورای عطف پرداخت شود و
همچنین  3درصد بودجه شرکتهای دولتی باید در
پژوهش هزینه شود.
وی با بیان اینکه از لحاظ سطح علمی و سواد
باال هستیم ،گفت :متاسفانه عدم برخی امکانات و
اعتبارات پژوهشی باعث خروج نخبگان ما از استان
میشود به این دلیل که به شدت از لحاظ فضای
فیزیکی و امکاناتی عقب هستیم .لذا باید عزم
جمعی صورت گیرد تا بتوانیم در آینده شاهد کسب
رتبههای خوب در دانشگاههای استان باشیم.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
دهم ،افزود :طبق قانون برنامه باتوجه به اینکه
استان مرزی هستیم باید یک درصد از دانشجویان
ما ،خارجی باشند .همچنین حدود  30درصد
دانشجویان ما باید تحصیالت تکمیلی داشته باشند
که در استان کمتر از  10درصد است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در
دانشگاههای فنی حرفهای ،پیامنور ،علمی کاربردی،
جهاددانشگاهی ،آزاد ،پارک علم و فناوری ،علوم
پزشکی ،تصریح کرد :رسالت جهاددانشگاهی ،صرفا
تربیت دانشجو نیست بلکه اهم مسئولیتش پژوهش
شناسی است و این نهاد در زمینه علمی پیشرو است.
گفتنی است ،در پایان نمایندگان و روسای
دانشگاههای کشور به بیان مسائل و نظرات خود
پرداختند.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن:

واحدهای صنعتی گیالن
آماده قطع برق هستند

گیالن امروز -رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان گیالن گفت :چنانچه سوخت
دستگاههای ژنراتور موجود در برخی از واحدهای
صنعتی توسط شرکت پخش فرآوردههای نفتی
گیالن تامین شود این واحدها می توانند نسبت به
تولید برق مورد نیاز واحد خود اقدام کنند.
به گزارش ایلنا از رشت ،فرهاد دلقپوش دیروز در
جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان گیالن اظهار
داشت :برخی از واحدهای صنعتی در استان گیالن
آمادگی تامین برق اضطراری در شرایط موجود و
قطعی برق را برای واحد خود دارند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن
گفت :چنانچه سوخت دستگاههای ژنراتور موجود
در برخی از واحدهای صنعتی توسط شرکت پخش
فرآوردههای نفتی گیالن تامین شود این واحدها
می توانند نسبت به تولید برق مورد نیاز واحد خود
اقدام کنند.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
گیالن با بیان اینکه شرکت توزیع برق با توجه به
حساسیت ،نوع تولید و روند خط تولید محصوالت
در برخی از صنایع و کارخانجات گیالن باید دقت
الزم را در هنگام قطع برق این واحدها انجام دهد
گفت :توجه به این واحدها از اهمیت برخوردار است.
دلقپوش با تاکید بر اینکه توجه به سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی با توجه به شرایط
اقتصادی کنونی باید از سوی بانکها مورد توجه
واقع شود بیان کرد :این اقدام باید به منظور عدم
توقف تولید در استان گیالن در اولویت باشد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
گیالن خاطرنشان کرد :با تصمیمات اثرگذار و توجه
بانکهای عامل به واحدهای تولیدی در گیالن هیچ
واحدی نباید به علت عدم دارا بودن نقدینگی و
سرمایه در گردش با مشکل روبه رو شود.

