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پنجشنبه  20دی 1397

خبرها

نماینده بندرانزلی در مجلس:

{گیالن زمین}
دکتر هادی حق شناس:

تخلفات منطقه آزاد انزلی
پیگیری میشود

حذف صفرها ،جراحی زیبایی است نه راه حل اقتصادی

گیالن امروز -نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با تأکید بر لزوم
پیگیری تخلفات انجام شده در منطقه آزاد انزلی گفت :بهزودی
دور جدید بررسی پرونده تخلفات منطقه آزاد انزلی توسط هیئت
تحقیق و تفحص مجلس آغاز میشود .حسن خستهبند اظهار
داشت :اتفاقات و تخلفات عدیدهای که در منطقه آزاد انزلی
انجام شده توسط بنده در پرونده تحقیق و تفحص مجلس از
عملکرد مناطق آزاد گنجانده شده بنابراین بهزودی دور جدیدی
از پیگیری مفاد این گزارشات جامع آغاز میشود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس فراهم آوردن زمینه اشتغال
و رونق اقتصادی را از اهداف اولیه ایجاد منطقه آزاد انزلی عنوان
کرد و افزود :قرار بود با استقرار منطقه آزاد و با ایجاد ساز و
کارهای آن تحولی در بندرانزلی ایجاد شود اما با گذشت زمان این
منطقه بیشتر از اهداف و رسالتهای خود دور میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه مردم بندرانزلی
به جهت وجود منطقه آزاد تفاوت محسوسی را در زندگی خود
مشاهده نمیکنند تصریح کرد :رسیدگی به وضعیت منطقه
آزاد انزلی برای بنده بهعنوان نماینده مردم و کسی که از شروع
شکلگیری آن حضور داشته حقی کام ً
ال قانونی است.
خستهبند با بیان اینکه معموالً تمامی دولتها به مناطق آزاد
مانند حیاط خلوت خود نگاه میکنند خاطرنشان کرد :این سبک
و سیاق و نوع برخورد با مناطق آزاد کشور در تمامی دولتها رایج
بوده و همچنان نیز وجود دارد به طوریکه منطقه آزاد انزلی نیز
تاکنون از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.
وی از اقدام خود جهت گنجاندن اتفاقات و تخلفات انجام شده
منطقه آزاد انزلی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس خبر داد و
گفت :میزان درآمدهایی که در منطقه آزاد انزلی کسب شده است
با شرایط فعلی بندرانزلی همخوانی ندارد و نارضایتیهای عدیده
مردم خود گواه این ماجرا است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اثر بسیار کمرنگ منطقه آزاد
در توسعه و شکوفایی بندرانزلی را مورد تأکید قرار داد و عنوان
کرد :فعالیتهای ساخت و ساز ،تغییر کاربریهای انجام شده
در منطقه ،احداث موجشکنها و بسیاری از موارد دیگر جهت
شفافیت بیشتر باید کام ً
ال مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس روشن شدن کارها و اقدامات
انجام شده در منطقه آزاد و احقاق حقوق مردم را متذکر شد و
تصریح کرد :این حق برای بنده بهعنوان نماینده مردم بندرانزلی
در مجلس کام ً
ال محفوظ است که بدانم واقعاً در منطقه آزاد چه
اتفاقات و مسائلی در جریان است.
خستهبند دست داشتن برخی چهرههای نا م آشنای گیالن در
جریانات و اتفاقات این روزهای منطقه آزاد را به گواه خود مردم و
مدیران بندرانزلی محتمل دانست و اظهار داشت :البته مستنداتی
مبنی بر دخالت برخی منفعتطلبان در منطقه آزاد انزلی وجود
دارد که باید ابعاد آن کام ً
ال مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برخی از مسئوالن منطقه آزاد انزلی بهجای
روحیه خدمت و برخورد خاضعانه با مردم ،سرمایهگذاران و تجار،
رفتاری متکبرانه با آنان دارند افزود :در نظام جمهوری اسالمی که
بسیاری از مدیران آن با تعهد و روحیه جهادی مشغول خدمت به
ملت هستند انجام اینگونه رفتارها شایسته نیست.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به رییس پارک علم و فناوری گیالن پیشنهاد داد:

نماینده مردم رشت در مجلس:

طرح ساماندهی بیمه درمانی
ایثارگرانبا وجود مخالفت دولت
تصویب شد

گیالن امروز -نماینده مردم رشت در مجلس گفت :طرح تعیین
تکلیف و واگذاری اجرای بیم ه درمانی و تکمیلی ایثارگران با وجود
مخالفتهای دولت توسط مجلس تصویب و اجرای آن به بنیاد
شهید و امور ایثارگران واگذار شد .جبار کوچکینژاد اظهار داشت:
طرح تعیین تکلیف و واگذاری اجرای بیم ه درمانی و تکمیلی
ایثارگران با وجود مخالفتهای دولت مبنی بر وجود پارهای از
مشکالت جهت تأمین اعتبار آن ،امروز توسط مجلس تصویب و
اجرای به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد.
س عنوان کرد :براساس قانون قرار
نماینده مردم رشت در مجل 
بود بیمه درمانی و تکمیلی ایثارگران یعنی خانوادههای شهدا،
ن
فرزندان آنان ،همسران ،افراد تحت تکفل ،ایثارگران ،جانبازا 
و آزادگان توسط دستگاههای مربوطهای که این افراد در آنجا
شاغل بوده یا بازنشسته هستند پرداخت شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد:
بر اساس مستندات یاد شده ،دستگاههای دولتی نسبت به اجرای
ق بیمههای درمانی و تکمیلی
مفاد قانون مبنی بر پرداخت ح 
اقدام نکردند و به علت تمرد آنان از این کار بسیاری از جانبازان و
خانوادههای شهدا با مشکالت جدی مواجه شدند.
کوچکینژاد نیاز شدید ایثارگران به بیمههای درمانی و تکمیلی را
متذکر شد و افزود :طبق طرحی که امروز در صحن علنی مجلس
به تصویب نمایندگان رسید ،بنیاد شهید و امور ایثارگران مجددا ً
موظف شد کل بازنشستگان ،شاغالن ،افراد تحت تکفل ،ایثارگران
و خانوادههای شهدا را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
وی با اشاره به مخالفتهای دولت جهت تعیین تکلیف بیمههای
درمانی و تکمیلی ایثارگران گفت :دولت برای اجرای این طرح
میبایست  2هزار میلیارد تومان اعتبار را یا از دستگاههای دولتی
به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل کند و یا اینکه بودجه این
نهاد را افزایش دهد به همین علت با تصویب آن مخالف بود.
نماینده مردم رشت در مجلس جابهجایی و یا افزایش این
اعتبارات را از علل مخالفت دولت با طرح ساماندهی بیمههای
درمانی و تکمیلی ایثارگران دانست و بیان داشت :با تمام اینها
سرانجام طرح مذکور به تصویب مجلس رسید و امیدواریم در
شورای نگهبان نیز تأییدیه الزم را جهت اجرا اخذ کند.

گیالن امروز -حذف صفرهای پول ملی موضوع مهمی است که دولت و سیاستگذاران پولی طی
چند سال اخیر توجه ویژهای به آن داشتند و همیشه زمزمه های حذف صفر از سوی مسئوالن شنیده
می شد .این موضوع مدتی بود که به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه روز یک شنبه  ،رئیس کل
بانک مرکزی در دیدار با اعضای فراکسیون والیی مجلس از ارایه الیحه حذف چهار صفر از پول ملی
به دولت خبر داد.
عبدالناصر همتی گفته بود :الیحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت
شده و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
همچنین همتی در یادداشتی نیز به موضوع حذف صفرها پرداخت و با اعالم اینکه الیحه پیشنهادی
حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند تصویب دولت و تایید مجلس است ،گفت :برآورد کارشناسان
نشان می دهد که اجرای این کار نزدیک  ۲سالی طول می کشد.
عبدالناصر همتی ،پنج نکته را درباره حذف  ۴صفر از پول ملی مطرح کرد و نوشت :الزمه اجرایی شدن
این الیحه تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد .وی اظهار داشت :این اقدام در
کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین سیاست
های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عمال متأخر
بر اصالحات بانکی خواهد بود .همتی اظهار داشت :بعد از قانونی شدن ،پول های جدید به تدریج و با
جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه
چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،اصالح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را
در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات،
سرآغازی برای اصالحات جدی اقتصادی است.
بررسی حذف  ۴صفر پول در دولت
این صحبت ها در شرایطی است که وزیراقتصاد نیز در این خصوص گفته است :پیشنهاد بانک مرکزی
در زمینه حذف  ۴صفر از پول ملی در هیات وزیران بررسی میشود.
فرهاد دژپسند درباره حذف  ۴صفر از پول ملی ،بیان داشت :پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف  ۴صفر
از پول ملی به دولت ارسال شده که این حذف سیری دارد که باید طی مسیر کرده و اگر در هیات
دولت مصوب شد به مجلس ارسال می شود.
در همین خصوص به سراغ هادی حق شناس ،از کارشناسان اقتصادی رفته و با وی به گفت و گو
نشستیم .هادی حق شناس در این زمینه گفت :حذف چهار صفر از پول ملی در ظاهر به عنوان اصالح
پولی تلقی می شود و به عبارتی از منظر پزشکی ،نوعی عمل جراحی و زیبایی است؛ درحالی که
اولویت بازار پول و بانک مرکزی باید کنترل نرخ تورم باشد.
وی افزود :کنترل رشد نقدینگی ،تورم و ایجاد بسترهای مناسب با به کارگیری سیاست های پولی
دقیق برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است .ممکن است اقتصاد ایران در سال جاری به رشد
اقتصادی صفر و حتی منفی برسد؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست های پولی مناسبی اتخاذ کند.
این اقتصاددان تاکید کرد :اولویت اصلی بانک مرکزی ،حذف چهار صفر نیست؛ گرچه ممکن است در
اولویت های بعدی سیاست گذار پولی قرار گیرد .مضاف براینکه زمانی باید به سمت حذف چهارصفر
برویم که شرایط برای همکاری با سایرکشورها نیز فراهم باشد .

ثبات اقتصادی الزمه حذف صفر است
وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی ایران الزمه حذف صفرهاست ،تصریح کرد :درحال حاضر با توجه به
نوسانات بازار ارز و معضالت مربوط به تامین ارز کاالهای اساسی ،در ورود و خروج ارز با مشکالتی
مواجه هستیم .حال که تورم بیش از  ۲۰درصد را تجربه می کنیم ،شرایط برای جراحی زیبایی و
حذف چهار صفر پول ملی مناسب است ؟ این استاد دانشگاه ادامه داد :آیا مردم در خرید کاالهای
مورد نیاز خود یا در پرداخت پول و هزینه آن با مشکل مواجه اند .به نظر می رسد بانک مرکزی
اولویت های اصلی خود را از دست داده و به جای پرداختن به آن ها به موارد جزئی توجه کرده است .
بازار پول نیازمند اصالح ساختار است
حق شناس با تاکید براینکه بازار پول نیازمند اصالح ساختاری است ،خاطرنشان کرد :بدهی دولت
به بانک مرکزی ،مطالبات معوق ،نسبت تسهیالت پرداخت شده به سپرده ها و رعایت استانداردهای
بانکی ،باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد .وی با اشاره به عملکرد موفق همتی در مدیریت بازار
ارز ،بیان کرد :با آغاز فعالیت رئیس کل جدید بانک مرکزی ،سرمایه اجتماعی مناسبی برای این نهاد
پولی ایجاد شده است؛ بنابراین باید از این سرمایه برای اصالح ساختار و نه اصالحات ظاهری استفاده
شود  .این اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ ارز از کانال  ۲۰هزار تومان به نزدیکی  ۱۰هزار تومان،
اظهار کرد :حدود  ۱۰۰کشور جهان تورم یک رقمی و  ۵۰کشور تورم دو رقمی و نزدیک به  ۱۰درصد
دارند ،اما طی ۴۰سال در ایران غیر از چند سال ،شاهد تورم دو رقمی هستیم .
حذف  ۴صفر تاثیری بر شاخص های اقتصادی ندارد
وی در پاسخ به تاثیر حذف صفرها بر تضعیف ارزش پول ملی ،عنوان کرد :حذف چهار صفر هیچ
تاثیری بر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم  ،نوسانات بازار ارز ،رشد اقتصادی و سایر شاخص
های پولی و مالی ندارد .براساس منطق علم اقتصاد ،پول ملی کشورها با تفاضل میانگین تورم شان
با یکدیگر ،باید ساالنه تعدیل شود  .به گفته حق شناس ،میانگین تورم اقتصاد ایران از سال  ۹۲تا
سال  ،۹۶حدود  ۱۸درصد بود؛ درحالی که کشورهای طرف قرارداد با ایران مانند اروپا ،چین و …
تورمی حدود  ۵درصد داشتند  .اواخر سال  ۹۶و اوایل  ،۹۷تورم تجمیع شده در نرخ ارز تخلیه و فنر
ارز نوسان شدیدی داشت که قیمت ارز به حدود  ۲۰هزار تومان هم رسید؛ در حالی که باید نرخ ارز
کمتر از  ۱۰هزار تومان باشد .
کاهش نرخ ارز با فروکش شوک های سیاسی
این اقتصاددان در زمینه دالیل کاهش نرخ ارز در ماه های گذشته ،خاطر نشان کرد :فروکش شوک
های سیاسی عامل کاهش نرخ ارز بوده است  ،با توجه به مولفه های اقتصادی نرخ ارز باید در نزدیکی
 ۱۰هزار تومان باشد ،اما شوک های سیاسی بیش از این عدد را در نظر می گیرد .در نتیجه کاهش
نوسانات بازار ارز بعد از  ۱۳آبان ،به دلیل شوک های سیاسی بوده و مولفه های اقتصادی تاثیر
چندانی نداشته است  .وی ادامه داد :برخوردهای پلیسی و امنیتی در این مقطع و هم در سال های
-۹۱-۹۲و سال های پیش از آن نیز بوده و قطعا می تواند موثر باشد ،اما مولفه و شوک های سیاسی
تاثیر بیشتری در نوسانات ارزی دارد  .این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص آینده بازار ارز،
خاطرنشان کرد  :به نظر می رسد تا دو سال آینده با مدیریت به موقع و منطقی بانک مرکزی و دولت،
شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز نباشیم .قیمت مناسب برای ارز باید بر اساس مابه التفاوت نرخ
تورم داخلی و خارجی درنظر گرفته شود.

واحدهای دانش بنیان از ظرفیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان استفاده کنند

گیالن امروز -رییس پارک علم و فناوری گیالن به همراه تعدادی از معاونین خود با حضور در
جمع رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گیالن به ارائه گزارشی از توانمندی ها و
ظرفیت های موجود واحدهای دانش بنیان مستقر و عضو پارک علم و فناوری گیالن پرداخت.
در این نشست همچنین رییس اتاق بازرگانی گیالن ضمن ابراز خرسندی از تعامل فی مابین و
ایجاد روابط جدید اتاق بازرگانی گیالن با حوزه های علمی و دانشگاهی پارک علم و فناوری گیالن
را یک حوزه ارزشمند در زمینه علمی و
فناوری های جدید دانش بنیان ارزیابی
کرد و گفت:دانش ،آگاهی و اطالعات رمز
موفقیت در تجارت است و تجارتی که می
خواهد استمرار داشته باشد می باید خود را
به دانش روز و اخذ اطالعات و شناخت از
بازارهای هدف مجهز کند و امروز بسیاری
از واحدهای تولیدی و تجار ما با اینکه هنوز
در شرایط پرتالطم اقتصادی و نسخههای
ناهمگونی که دولت برای صادرات کشور
میپیچد قرار دارند اما بخشی از آنان
همچنان در بازارهای هدف خارجی
استمرار ،دوام و قوام خود را حفظ کردهاند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه
با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در گیالن
همچنان بهدنبال تثبیت شرایط اقتصادی
در کشور است تا بتواند آنچه موردنظر
رهبری در اقتصاد مقاومتی است را در
میدان تجارت عملی سازد به بسترهای
موجود و زیرساختهای تجارت که توسط
اتاق بازرگانی برای فعاالن اقتصادی ایجاد
شده است اشاره کرد و افزود :سرای تجاری
ایرانیان در آستراخان روسیه یک پایگاه مهم
برای معرفی کاالهای تولیدی گیالن برای
عرضه به کشور روسیه و کشورهای CIS
به شمار می رود این سرا که بهعنوان تنها
سرای تجاری جمهوری اسالمی ایران و یک
پایگاه و مکان دارای ملکیت بهعنوان پایگاه اقتصادی در دنیا تلقی میشود اتاق بازرگانی ایران برای
ایجاد این بنا حمایت و پشتیبانی کرد و اتاق بازرگانی گیالن توانست این سرا را که محلی برای
شناساندن کاالی تولید داخل به بازار روسیه است در آبان ماه سال  96مورد بهرهبرداری قرار دهد
و هماکنون  14اتاق بازرگانی کشور در این سرا دفتر تجاری دارند.
هادی تیزهوش تابان پیشنهاد داد :پارک علم و فناوری گیالن میتواند ضمن بازدید و ارزیابی از
پتانسیل سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه فیمابین واحدهای دانشبنیان خود با تجار
و بازرگانان گیالنی تعامل ایجاد کرده تا از طریق این تعامل بتواند کاال ،تولیدات و نرمافزارهای
دانشبنیان استارت آپها را از طریق تجار و بازرگانان گیالنی که شناخت خوبی از بازارهای
کشورهای همسایه دارند صادرات کنند.
رییس اتاق بازرگانی گیالن همچنین با تاکید بر اینکه اتاق گیالن طی دو سال گذشته تالش کرده
است تا در بخش آموزش و پژوهش و از سویی دیگر در ایجاد روابط میان دانشگاه با برگزاری
کالسهای آموزشی میان تجار و بازرگانان نسبت به ارتقای آگاهی ،توانایی تجار و بازرگانان با
شناخت بیشتر و رفتار آگاهانهتر و نیز پیشگیری یا حل هرگونه مخاطرات موجود در امور بازرگانی
گام بردارد تصریح کرد :برنامهریزیهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن در راستای
اهداف مزبور در امور بازرگانی با برنامهریزی و اجرای آموزشها و تعامل با پارک علم و فناوری
گیالن که از پارکهای در حال رشد و توسعه است و علیالخصوص با آمدن مدیری جوان و برنامه
محور که از اعضای هیات علمی دانشگاه گیالن نیز محسوب میشود می کوشد در حوزه بازرگانی
و تجارت خارجی گیالن قدمهای مثبت برداشته شود.
رییس اتاق بازرگانی گیالن پیش از این در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گیالن به
انتخابات پیشروی اتاقهای بازرگانی کشور در اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و گفت :در اسفند
ماه سال جاری انتخابات دور نهم اتاقهای بازرگانی کشور برگزار میشود و اتاق بازرگانی گیالن نیز
به تبعیت از انتخابات سراسر کشور برای عضویت  15عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
گیالن انتخابات خود را با دقت نظر هرچه بیشتر برگزار خواهد کرد که در این انتخابات حداقل 30
نفر میباید برای دور جدید کاندیدا شوند که  15نفر آن برای یک دوره چهار ساله جدید انتخاب
میشوند و مسوولیت هیات نظارت بر انتخابات دور نهم بر عهده ریاست سازمان صنعت ،معدن و
تجارت گیالن است و اعضای هیات نظارت نیز تعیین شدهاند.
تیزهوش تابان ابراز امیدواری کرد :در انتخابات پیش رو از همه گروه ها دعوت می شود که خود
را هم در عرصه انتخابات ورود کنند تا بتوانیم مشارکت حداکثری را در نهمین دوره اتاق بازرگانی
گیالن هر چه باشکوه تر به دنبال داشته باشیم و از گروه ها دعوت می کنیم که با ثبت نام خود
در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت کنند تا یک انتخابات جذاب از حضور همه فعاالن اقتصادی
از همه طیف ها را برگزار کنیم .به گفته وی این انتخابات از ساعت  8صبح لغایت  18عصر روز
شنبه  11اسفند برگزار خواهد شد که احتماال تا  3ساعت نیز تمدید میشود.
ایجاد تعامل میان پارک علم و فناوری و اتاق گیالن پشتوانهای
برای مارکتینگ و بازاریابی نوین
رییس پارک علم و فناوری گیالن در ادامه این نشست که تعدادی از معاونین وی را همراهی
میکردند به رویکرد جدید پارک علم و فناوری گیالن از زمان حضور خود در این سمت اشاره کرد
و با بیان این مطلب که استارت آپها در مارکتینگ ،بازاریابی و صادرات حرفهای تازهای دارند به
روشهای علمی و نوین کسب و کارهای جدید پرداخت و گفت :پارکهای علم و فنآوری اگرچه
یک مجموعه نوپا بهشمار میروند اما پارک گیالن یکی از قدیمیترین پارکهای کشور است که
در سال  1381تاسیس شده است و در  8نقطه گیالن دارای مرکز رشد است و در سال گذشته
واحدهای فنآور گیالن بالغ بر چهل میلیارد تومان درآمد تحصیل کردند که از محل تولیدات
دانشمحور خود نیز  378هزار دالر صادرات به کشورهای دیگر داشتهاند.

علی باستی با بیان این مطلب که شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری گیالن در زمینه
صادرات نرمافزار و تولیدات نرمافزار بازی دارای خالقیت و نوآوری موفقی هستند که در این بخش
هم صادرات داشتهاند افزود :پارک علم و فناوری گیالن باتوجه به اینکه همکاریهایی را توانسته با
کشورهایی از جمله عمان بهعنوان همکاری مشترک ایجاد کند برای توسعه روابط دانشبنیان خود
با کسب و کارهای جدیدی که بهصورت استارت آپ وارد پارک علم و فناوری گیالن میشوند و از
طرفی واحدهای دانشبنیان توانمندی که
در این پارک عضو هستند میتواند در حوزه
کشورهای همسایه گیالن از جمله روسیه،
آذربایجان و کشورهای  CISاز طریق
تجربیات ارزشمندی که در اتاق بازرگانی
گیالن وجود دارد در این بازارها نقش خود
را ایفاء کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه گیالن با
بیان این مطلب که هماکنون میان پارک
علم و فناوری گیالن با کشورهایی از جمله
ترکیه ،شمال عراق ،عمان زمینه همکاری
مشترک وجود دارد اما از آنجا که تشکیل
کنسرسیوم صادراتی در گذشته برای
پارکهای گیالن عملکرد موفقیتآمیزی
نبوده است ولی با وجود واحدهای
دانشبنیان که در زمینههای مختلف
تجربه ،تخصص دانش و تولید کیفی –
اما کمی در سطح پایین -دست یافتهاند
میتوان به تولید انبوه از طریق همکاری با
اتاق بازرگانی گیالن رسید یادآور شد:اتاق
بازرگانی گیالن یک پتانسیل بسیار خوب
برای توانمندسازی واحدهای دانشبنیان
گیالن است و این واحد میباید از تجارب و
قابلیت اتاق گیالن به نحو شایسته استفاده
کند لذا ایجاد یک نمایشگاه از توانمندی
مرکز دانشبنیان برای فعاالن اقتصادی
و تجار گیالنی میتواند زمینه همکاری
مشترک را میان اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری ایجاد کند بنابراین آمادگی داریم تا هم از
توانمندی اتاق بازرگانی گیالن اطالعات بیشتری داشته باشیم و هم توانمندی پارک گیالن را به
اتاق بازرگانی گیالن اطالع دهیم.
وی با استقبال از استفاده از ظرفیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه برای واحدهای
تولیدی دانشبنیان گیالن خاطرنشان کرد :این سرا میتواند سکویی برای صادرات توانمندیهای
دانشبنیان واحدهای مستقر و عضو در پارک علم و فناوری گیالن به بازارهای هدف خارجی
علیالخصوص بازارهای بااهمیت کشورهای حاشیه دریای کاسپین باشد.

راه نجات کشور استفاده از دیدگاه بخش خصوصی است
رییس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیالن هم در این نشست راه نجات اقتصاد کشور را
استفاده از دیدگاه و نظر و تجربیات بخش خصوصی دانست و با بیان این مطلب که تا مادامی
که دولت خود را پشت یک دیوار شیشهای کدر محصور و مخفی کرده است و در پشت این
دیوارها برای بخش خصوصی تصمی م میگیرد که این نوع تصمیمگیریها گرهای از مشکالت بخش
خصوصی نمیگشاید تصریح کرد :دولت باید از پشت دیوار شیشهای کدر بیرون آمده و مشکالت
بخش خصوصی را از نزدیک لمس کرده و برای رفع مشکالت بخش خصوصی از خود بخش
خصوصی دارای تجربه چاره کار را جستجو کند .قاسم رضاییان پارک علم و فناوری را یک نهاد
بسیار ارزشمند در حوزه دانش ،پژوهش ،علم و تکنولوژی ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه مارکتینگ
امروز میطلبد که بهصورت دانشبنیان و نوین باشد و پارک گیالن این تجربه و کارایی الزم را
دارد و میباید مدیر جدید حرفهای افراد دارای تجربه و تخصص را بشنوند و با تعامل برای آن راه
جدید پیدا کنند افزود :در همین حوزه چای که گیالن بهعنوان بزرگترین و باکیفیتترین استان
کشور در تولید و عرضه چای در کشور محسوب میشود متاسفانه نگاه غیرعلمی و غیرتخصصی و
صدور مجوزهای فلهای هم تولید و هم صنعت چای را به ورطه نابودی کشانده است.
به گفته وی امروز که از  36هزار هکتار زیر  20هزار تن چای در گیالن برداشت میشود برای این
تعداد زیر  35واحد صنعتی میتواند مشکل فراوری چای را مرتفع کند در حالیکه بیش از 215
واحد کارخانه چایسازی دارای مجوز هستند و باز در این بخش مجوز صادر میشود.
در این نشست دکتر فرخبخت از اساتید دانشگاه نیز به بیان راهکارهای علمی و نوین در زمینه
تعامل فیمابین بازاریابی و تولید و نقش روابط دانشگاه با تجارت پرداخت.
این استاد دانشگاه رقابتی شدن قیمتها برای حضور موفق در بازارهای هدف صادراتی ،ایجاد
دیتاها و تکنولوژی ارتباطی برای صادرات ،ایجاد شریکهای تجاری برای ورود به بازارهای خارجی
را از راههای سهل برای رسیدن به تجارت خارجی دانست.
کیانوش نوروزنژاد از صادرکنندگان گیالنی هم به داشتن اطالعات از بازارهای هدف و نوینسازی
روشهای بستهبندی در عرصه تجارت و نقش واحدهای دانشبنیان برای خودکفایی نیاز داخل
استان پرداخت و ایجاد اعتماد و اطمینان بین تجار و واحدهای دانشبنیان را ضروری دانست.
محمد نقاش زادگان مسوول آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی گیالن هم به ایجاد مدلهای جدید
ارتباطی بین اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه راه نجات کشور
از آموزش میگذرد به مشکل عظیم کشور که اشتغال است پرداخت و گفت :راه نجات اشتغال از
آموزش است و باید پتانسیلهای خودمان را به یکدیگر معرفی کنیم میباید فرایندها را کاهش
دهیم و به  ITتوجه کنیم .در کشوری مثل گرجستان مجوز برای سرمایهگذار  3روزه صادر میشود
در حالیکه در گیالن مجوز سرمایهگذاری  2ساله است و برای سرمایهگذاری مهمترین موضوع
داشتن بانک اطالعات و بانک اطالعات از کشور مقصد است که توجه به این مهم از اصول اولیه
ورود به عرصه تجارت و تولید است اما متاسفانه بانک اطالعات برای سرمایهگذاری در کشور کمک
شایانی به عرصه تولید و تجارت نمیکند.
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خبرها

نماینده آستانه خبر داد:

گزینه احتمالی دولت برای
تصدی وزارت بهداشت

گیالن امروز -عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ،گزینه پیشنهادی و احتمالی دولت برای
تصدی وزارت بهداشت را اعالم کرد.
محمد حسن قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی از جلسه برخی از نمایندگان
با سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت ،خبر داد و
گفت :در چند روز گذشته برخی از نمایندگان عضو
کمیسیون با سرپرست وزارت بهداشت جلساتی را
داشتهاند و مسائل مختلفی که درباره این وزارتخانه
وجود دارد را بررسی کردهاند.
وی ادامه داد :جمعبندی این جلسات این بوده که
در شرایط فعلی بهترین گزینه برای تصدی وزارت
بهداشت آقای نمکی است و احتماالً نیز وی برای اخذ
رای اعتماد به مجلس معرفی میشود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تصریح کرد:
جو مجلس بهگونهای است که اگر نمکی به مجلس
معرفی شود با توجه به سوابقی که دارد میتواند از
نمایندگان برای تصدی پست وزارت بهداشت رای
اعتماد دریافت کند .عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس تصریح کرد :طبق صحبتهایی که انجام شده
احتماالً رئیس جمهور پس از سرکشی نمایندگان
به حوزههای انتخابیه خود نمکی را به عنوان وزیر
پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان گیالن:

حجم دولت در گیالن
 ۱۲درصد کاهش مییابد

گیالن امروز -دومین جلسه شورای راهبری توسعه
مدیریت استان در سال  ۹۷به ریاست استاندار،
دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن
و با حضور اعضاء در سالن جلسات شهید انصاری
استانداری برگزار شد.
محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کیوان ّ
گیالن گفت :ارائه گزارش از اقدامات و پیگیریهای
انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبلی شورا،
تشریح اهداف ،راهبردها و برنامههای نقشه راه اصالح
نظام اداری ،بررسی راهکارهای اجرایی  ۱۰برنامه
جامع اصالح نظام اداری ،ارائه گزارش از روند احصاء
خدمات و زیر خدمات شهرداریهای استان از جمله
دستورات مهم جلسه مذکور است.
در ادامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن به
تشریح آخرین وضعیت کارگروههای توسعه مدیریت
استان پرداخت و گفت :با توجه به مصوبه تشکیل
این کارگروه در کلیه دستگاههای اجرایی استان ،در
حال حاضر  ۴۸دستگاه کارگروه مذکور را راهاندازی
کردهاند که  ۴۲دستگاه به صورت منظم نسبت به
تشکیل جلسات اقدام مینمایند.
محمدرضا گلی با اشاره به اجرایی شدن کامل مصوبه
ّ
بلوکه کردن پستهای بالتصدی به تعداد نیروهای
قراردادی در  ۲۵دستگاه و نیز شروع عملکرد ۳
دستگاه در اجرای این مصوبه افزود :کماکان ۲۵
دستگاه اقدام عملی در این خصوص انجام ندادهاند.
وی در گزارش نظارت بر نحوه اجرای مصوبه میز
خدمت در دستگاههای اجرایی استان گفت :در حال
حاضر  ۸۳۹خدمت در دستگاههای اجرایی احصا
شده که از این تعداد  ۵۶درصد ( ۴۷۰خدمت) از
طریق میز خدمت شامل  ۱۷۳خدمت حضوری (۳۷
درصد) ۱۱۸ ،خدمت الکترونیکی ( ۲۵درصد) و
 ۱۸۱خدمت ترکیبی (۳۸درصد) ارائه میشود که در
ل آمده  ۳۱۶خدمت و زیر خدمت
آخرین اقدام بعم 
در شهرداری رشت احصا گردید که در حال پیگیری
و أخذ شماره شناسنامه خدمت میباشیم.
وی با بیان اینکه  ۵۱دستگاه اجرایی استان در حال
ارزیابی عملکرد با توجه به شاخصهای اختصاصی
هستیم گفت :برنامه جامع اصالح نظام اداری طی
یک بازه زمانی  ۶ساله در قالب دو برنامه سه ساله
اجرایی شده که در برنامه سه ساله دوم ۸ ،برنامه
به  ۱۰برنامه و  ۳۷اقدام اساسی به  ۶۹اقدام اساسی
ارتقا پیدا کرده است .معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان گیالن تبدیل وضعیت دولت به دولت کارا و
اثربخش ،مناسبسازی حجم و اندازه دولت با برنامه
کاهش پستها و واحدهای سازمانی ،ارتقای کیفی
مدیران ،ارتقای پاسخگویی ،شفافیت و مقابله با فساد،
توانمندسازی کارکنان ،کاهش هزینههای خدمات و
ارتقای بهرهوری را از جمله برنامههای ۱۰گانه اصالح
نظام اداری دانست و ادامه داد :برنامههای سه ساله طی
برش یکساله اجرایی و در قالب ارزیابی عملکرد ساالنه
دستگاههای اجرایی نظارت و پایش خواهد شد .وی
با بیان اینکه  ۴۰درصد پستهای سازمانی در گیالن
بالتصدی است ،خاطرنشان کرد :در سال اول برنامه
سه ساله اول و دوم با هدف کاهش  ۱۲درصدی حجم
دولت در گیالن مواجه هستیم ،که باید از طریق خروج
طبیعی کارکنان دولت (بازنشستگی) محقق گردد.
گلی همچنین به برنامه دولت جهت بکارگیری زنان در
پستهای مدیریتی به میزان حداقل  ۳۰درصد اشاره
کرد .وی با اشاره به وضعیت اجرای دولت الکترونیک
در دستگاههای خدمترسان به ویژه شهرداریها،
تأکید کرد :دستگاهها باید شناسنامه خدمت خود را
تدوین یا اصالح نمایند.

