اخبار

موسوی الرگانی انتقاد کرد

سرپیچی بانکها از نحوه اجرای قانون مرتبط با فروش اموال مازاد

توزیع ویژه کاالی اساسی
ماه محرم و صفر

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت۳۰ :
ه��زار تن برنج ۱۵ ،هزار تن ش��کر ۱۰ ،هزار
تن مرغ ۱۰ ،هزار تن گوش��ت قرمز ۳۰ ،هزار
ت��ن روغن و  ۱۰۰۰تن چ��ای برای محرم و
صفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت.به گزارش
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ،عباس قبادی
شرایط بازار را نسبتا خوب ارزیابی کرد و گفت:
قیمت بیشتر کاالها ثابت و یا رو به کاهش
بوده اس��ت و در معدود کاالهایی قیمت کم
و بیش افزای��ش یافته اس��ت.قبادی با بیان
اینکه گرانفروش��ی به حداقل رس��یده است،
افزود :قیمت گوشت ،مرغ ،شکر ،روغن ،برنج
ثبات نس��بی پیدا کرده اس��ت.وی با اشاره به
برگزاری نمایشگاه مهر گفت :این نمایشگاهها
از  ۱۵ش��هریور تا  ۱۵مهرماه در اس��تانها با
محوریت اصن��اف برگزار میش��ود.قبادی از
توزیع ویژه کاالی اساس��ی ماه محرم و صفر
خبر داد و خاطرنشان کرد :در این ایام به دلیل
افزایش تقاضا در برخی کاالها ۱۰۰ ،هزار تن
شکر ،روغن ،چای ،مرغ و گوشت قرمز توزیع
میش��ود تا بازار دچار تالطم نشود.دبیر ستاد
تنظی��م بازار تصریح کرد :این اقالم در اختیار
س��تاد تنظیم بازار استانها قرار میگیرد تا در
اختیار هیاتها قرار گی��رد تا تقاضاها به بازار
وارد نش��ود.وی درباره حجم اقالمی که برای
محرم و صفر اختصاص داده ش��ده گفت۳۰ :
هزار تن برنج ۱۵ ،هزار تن شکر ۱۰ ،هزار تن
مرغ ۱۰ ،هزار تن گوش��ت قرمز ۳۰ ،هزار تن
روغن و  ۱۰۰۰تن چای برای این ایام در نظر
گرفته شده است.
مجوز ورود کاالهای ضروری به
مناطق آزاد صادر شد

وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ط��ی
ابالغی��های در م��ورد کاالهای م��ورد نیاز
مناطق آزاد ،فهرس��ت اقالم قابل ورود به
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد.
به گزارش دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتص��ادی ،رضا رحمانی ،وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت ط��ی ابالغیهای
در م��ورد کاالهای مورد نی��از مناطق آزاد،
فهرس��ت اقالم قابل ورود ب��ه مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی را ص��ادر کرد.در ابالغیه
رض��ا رحمان��ی آمده اس��ت؛ در اجرای بند
ی��ک ابالغیه ش��ماره  ۱۵۰۸۹ـ  ۹۷مورخ
 ۹۷.۵.۱۷مع��اون اول محت��رم رئی��س
جمهور ،به پیوس��ت تصمیم��ات متخذه در
نشس��ت مش��ترک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و دبیرخانه ش��ورایعالی مناطق آزاد
تجاری و وی��ژه اقتصادی جهت ورود کاال
ب��ه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انضمام
جدول اقالم قابل ورود با رعایت مفاد ذیل
ارس��ال می گردد.
دولت حق انتخاب مدیرعامل شرکت
های خودروسازی را ندارد

رئیس س��ابق س��ازمان خصوصی سازی در
گفتگو با خط بازار با اش��اره به سهم حداقلی
دولت در ش��رکت های خودروسازی گفت:
چطور می شود که دولت با سهام کمتر از 20
درصد مدیرعامل انتخاب می کند؟ میرعلی
اشرف عبداهلل پوری حس��ینی رئیس سابق
سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کمتر
از  20درصد سهام دو خودروساز بزرگ کشور
در اختیار دولت است ،گفت :اینکه در چنین
ش��رایطی دولت می تواند در ایران خودرو و
سایپا حاکم باشد ،مدیرعامل و اعضای هیئت
مدیره انتخاب کند ،مورد نقد اس��ت.وی در
گفتگو با خط ب��ازار تصریح کرد :چطور می
ش��ود که دولت با س��هام کمتر از  20درصد
مدیرعامل انتخاب می کند؟پوری حس��ینی
با انتقاد از کنترل خودروسازان توسط دولت
علی رغم س��هم حداقلی گف��ت :الابد بقیه
س��هامداران نیز تحت تاثیر دولت هس��تند.
وی با اش��اره به این قاعده که اگر کسی 20
درصد سهام یک ش��رکتی را دارد می تواند
تنها یک عض��و هیئت مدیره انتخاب کند و
نه مدیرعامل ،گفت :ما در خصوص س��هام
کمت��ر از  20درصد دولت صحبت می کنیم
که با این فرض چنین سهامداری نمی تواند
مدیرعامل انتخاب کندرئیس سابق سازمان
خصوصی سازی در خصوص واگذاری سهام
دولت در ایران خودرو و س��ایپا نیز گفت :در
حال حاضر این موضوع قابل اجرا نیست چرا
که این سهام به عنوان وثیقه در رهن بانک
اس��ت و قبل از واگ��ذاری باید فکن رهن و
وثیقه آزاد گردد.وی مش��کالت ایران خودرو
و س��ایپا عمیق تر از تصور عموم دانس��ت و
گفت :واگذاری سهام دولت در ایران خودرو
و س��ایپا الزم است ولی کافی نیست .پوری
حس��ینی تصریح کرد :موضوع��ات دیگری
از جمله زیان انباش��ته ،بدهی معوق بانکی،
انباش��ت مازاد نیروی انس��انی و بنگاه داری
از دیگر مش��کالت مهم خودروسازی کشور
است .وی گفت :قاعدتا کسانی که مدیریت
و مالکی��ت ایران خودرو و س��ایپا را برعهده
خواهن��د گرفت بایس��تی برای مش��کالت
مذکور راه حل داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینک��ه بانکها از اج��رای قانون مرتبط با
فروش اموال مازاد سرپیچی کردهاند ،گفت:
بانکه��ا باالی ۲۵درصد س��ود میگیرند
و ب��از ه��م دم از ورشکس��تگی میزنند.

سیدناصر موس��وی الرگانی در گفتوگو
ب��ا خانه ملت ب��ا انتقاد از اینک��ه بانکها
وظیف��ه خود را در واگ��ذاری امالک مازاد
به درس��تی انجام ندادهان��د ،گفت»:قانون
رفع موانع تولید رقاب��ت پذیر» بانکها را
موظف کرده ،ظرف 3س��ال ش��رکتهای
اقماری ،اموال و ساختمانهای مازادشان
را به فروش رس��انده و با این کار سرمایه
خود را افزایش و در راستای انجام رسالت

بانکداریشان استفاده کنند.نماینده مردم
فالورجان در مجلس ش��ورای اس�لامی
با بیان اینکه متاس��فانه اکث��ر بانکها از
اج��رای بند مرتبط با ف��روش اموال مازاد
در «قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر»
س��رپیچی کرده و کمتر بانکی اموال مازاد
خ��ود را واگذار کرده اس��ت ،اف��زود :یکی
از بهانهه��ای بانک��داران این اس��ت که
ام��وال را در معرض فروش گذاش��ته اما

مش��تری برای آنها پیدا نش��ده ،درحالی
ک��ه این اموال بس��یار ب��اال قیمتگذاری
ش��دهاند بههمین دلیل خریدش��ان برای
هی��چ خریداری به صرفه نیس��ت.به گفته
نماین��ده فالورج��ان در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،بانکها رس��الت اصلی خود را
فراموش ک��رده و دنبال بنگاهداری ،خرید
و فروش س��اختمان و فعالیتهای از این
دست هس��تند اما این فعالیتها با رسالت

ذاتی آنها مغایرت دارد.موسوی الرگانی
با اشاره به اینکه در خیابانهای بسیاری از
کشورهای پیشرفته بانکی وجود ندارند اما
در ایران برخی بانکها چندین شعبه تنها
در یک خیاب��ان دارد ،ادامه داد :همچنین
اصرار بر مسائلی همچون سه نبش بودن
ساختمان ،بَر خیابان بودن و ...هزینههای
بس��یار س��نگینی بهدنب��ال دارد ک��ه این
هزینهها بر دوش مردم است.

شرکتهای دانشبنیاد؛ فرصت نجاتبخش دوران بی پولی کشور؛

سردرگمی شرکتهای دانش بنیان در پیچ و تاپ بروکراسی اداری
گروه اقتصادی -میثم ترکیان :پویایی خطوط تولید شرکت
های دانش بنیان نشان از آن دارد که در شرایط بن بست
هم روزنه ای وجود دارد و چراغی می تواند روش��ن باشد
به شرط آنکه دغدغه های این شرکت ها ارزیابی و آسیب
شناسی ش��وند و دیوارها و موانع پیش روی آنان از میان
برداش��ته ش��وند.به گزارش «عصرایرانیان » ایران پس از
انقالب  57تا اوایل سال  97هیچ گاه سال هایی این چنینی
که فشار تحریم های متعدد و تورم سه تا چهار برابری را با
هم و همپای هم متحمل شده باشد را متحمل نبوده اما از
تابستان داغ سال گذشته اقتصاد ایران فشارهایی را پشت
سرگذاش��ته که شاید اگر چنین شدتی از فشار بر کشوری
دیگر وارد می شد ،تاکنون اقتصادش فرو ریخته بود.اما می
بینیم که ایستادگی و سرپا ماندن در زیر این فشار ریشه در
کسب تجربه های  40ساله در اعمال تحریم ها بر کشور و
بکارگیری آن تجربه ها همچنین همراهی و همیاری مردم
در پشت سر گذاشتن این شرایط سخت تا زمانیکه دوباره
به ش��رایط عادی برس��یم ،باز می گردد.اما در این شرایط
ه��ر چند که اعمال تحریمها و تورم ،عده ای از کاس��بان
داخل��ی را به گرفتن ارز چهار ه��زار و  200تومانی برای
واردات محصوالت مورد نیاز کشور سوق داد و یا بالعکس
واحدهای تولیدی را کم رمق کرد ،میشنویم که شرکت
ش��هرک های صنعتی اعالم می کند که خطوط تولیدی
شرکت های دانش بنیان پویاتر از سایر واحدهای تولیدی
در حال فعالیت هستند و حتی مطالبه دریافت تسهیالت
برای اجرای طرح های توسعه ای خود را دارند.تکیه بر علم
و فناوری ،اکس��یر و کیمیایی است که این توان را به این
ش��رکتها داده است که در چنین شرایطی چرخ آنها می
چرخد و پویا هستند.البته حتما در شرایط رونق تولید این
خطوط تولیدی فن آورانه در سطحی قوی تر و رشد یافته
تر فعالیت میداش��تند ،اما در شرایط کنونی همین پویایی
نش��ان از آن دارد که در ش��رایط بن بستی هم روزنه ای
وجود دارد و چراغی میتواند روش��ن باشد به شرط اینکه
دغدغه ها ارزیابی و آسیب شناسی شوند و دیوارها و موانع
پیش رو برای بهره گیری از توانمندی های این ش��رکت
ه��ا که درآمدزا بوده و اش��تغال پایدار را ب��ه همراه دارند،
شکس��ته و از میان برداشته ش��وند.دغدغه هایی از جمله
وجود بروکراسیهای سخت گیرانه اداری به ویژه در ثبت
شرکت ها همچنین شرایط سخت در دریافت تسهیالت و
عدم و یا کمبود نیروهای فارغ التحصیل ماهر ،نشان از آن
دارد ک��ه فن آوران نیز از بی مهری های حاکم بر فضای
کسب و کار رنج برده اند و همواره زیان دیده اند.
 قوانینی که تفسیر به رای میشوند


مجید اجاللی ،مدیر عامل یک ش��رکت دانش بنیان در
ناحیه صنعتی شهرس��تان گرمه در گف��ت و گو با عصر
اترک اظه��ار کرد :خط تولید ای��ن محصول به صورت
پایل��وت از س��ال  97و به صورت رس��می نیز در س��ال
جاری در سفر رییس جمهور به استان افتتاح شد.به گفته
اجالل��ی ،محصول آلفا آلومینا ک��ه در صنایع مختلف از
جمله صنعت س��رامیک مصرف می شود تا سال گذشته
به ص��ورت صد در صد از خارج از ایران به کش��ور وارد
می شد اما در سال جاری با راه اندازی این خط تولیدی
دانش بنیانی  60درصد از نیاز داخلی را پاسخ داده است.
وی اف��زود :ای��ن خط تولید تا پایان س��ال جاری به نیاز
صد در صد کش��ور به این محصول پاسخ می دهد.وی
ادام��ه داد :هر چند که دانش فن��ی تولید این محصول
خیلی س��خت بدست آمد ،با این وجود ،با راه اندازی این
خط تولید در این ش��رایط تحریمی به نیاز کشور به این
محصول پاسخ داده شده و از خروج ارز برای واردات آن
جلوگیری ش��ده است همچنین حدود  35نفر به صورت
مس��تقیم و  150نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به
کار شده اند.
این مدیرعامل درباره مش��کالت راه اندازی این شرکت
دانش بنی��ان بیان کرد :برای ش��روع کار م��ن و دیگر
س��هامداران آورده اولیه خود را وسط گذاشتیم ،عالوه بر
آن ،توانس��تیم از طریق س��امانه کارا نیز مبلغی را برای
خرید مواد اولیه تسهیالت دریافت کنیم.وی گفت :برای
ادامه فعالیت از صندوق ش��کوفایی و ن��وآوری دریافت
تس��هیالت را درخواس��ت کردیم اما این صندوق اعالم
کرد ابتدا بخش��ی از کار انجام شود تا بتوانیم تسهیالت
را پرداخت کنیم درحالیکه یک ش��رکت نوپا در آغاز راه
به ش��دت به حمایت مالی احتیاج دارد.وی با تصریح بر
ای��ن مطلب که راه اندازی خطوط تولید دانش بنیانی به
تامین مالی سنگینی احتیاج دارد ،توصیه کرد :بهتر است
که دولت نقدینگی های جاری کش��ور را به س��وی این
خط��وط تولیدی فن آورانه هدایت کند.اجاللی در بخش
دیگری از س��خن خود از پروسه اداری حاکم در دستگاه
های اجرایی استان انتقاد کرد و گفت :این فرآیند پیچیده
و خس��ته کننده اس��ت و علت آن عدم آموزش و آگاهی
پرس��نل و تفسیر به رای کردن قوانین توسط این نیروها
عنوان کرد.

واحدهای کوچک تولیدی نیازمند پشتیبانی دولت هستند

اکوسیستم کارآفرینی کشور باید متحول شود


فعالیت تولیدی شرکت دانش بنیان در شرایط تحریمی نیز پویا بوده است

محمد حسینی پور ،معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی نیزعنوان کرد :در خراسان
شمالی یک شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی گرمه ،دو شرکت در شهرک صنعتی شیروان ،یک شرکت
در شهرک صنعتی اسفراین و سه شرکت در شهرک صنعتی بجنورد مستقر هستند.حسینی پور با یادآوری این
مطلب که اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و این مسئله یک نقطه ضعف مهم برای اقتصاد کشور
محس��وب می شود ،اظهار کرد :در شرایط تحریمی و تورمی فعلی شاهد هستیم ،شرکت های صنایع کوچک
دانش بنیانی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی استان پویاتر از دیگر واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های
صنعتی اس��تان هس��تند.وی سالح این شرکت های دانش بنیانی را در چرخه تولید ،فروش دانش فنی آنها که
متکی بر اقتصاد دانایی اس��ت ،بیان کرد و افزود :تحریم ها نمی تواند مانع فروش محصوالت این ش��رکت ها
شود.با این وجود ،وی در ادامه تامین تسهیالت را مهمترین دغدغه این شرکت ها برشمرد و گفت :هنوز شرایط
برای ارائه تسهیالت و وثایق که از سوی بانک ها مطالبه می شود نسبت به این شرکت ها ،تسهیل نشده است.
معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی خاطرنشان کرد :باید صندوق های خطر
پذیر و ریسک پذیر فعال شوند همچنین بر تدوین سیاست های تشویقی و ایجاد کانال های تامین مالی از قبیل
صندوق ضمانت سرمایهگذاری با شیوه های متفاوت برای رشد این شرکتها تاکید کرد.
 ش�رکتهای دانشبنی�اد نیازمند پش�تیبانی مادی و

معنوی دولت

مصطفی کمیزی ،مدیر عامل ش��رکتی دانش بنیان در
زمین��ه تولید کوده��ای بیولوژیک نیز بی��ان کرد :طرح
تولی��د کودهای بیولوژیک و زیس��تی بر پای��ه فعالیت
باکت��ری های مفی��د خاکی ،موضوع پای��ان نامه ام در
مقطع کارشناسی ارش��د بود که پس از فارغ التحصیلی
به پارک علم و فناوری مراجعه کردم تا بتوانم این طرح
را تجاری س��ازی کنم و به تولید انبوه برس��انم.کمیزی
گف��ت :با پیگیری های انجام ش��ده س��رانجام فعالیت
ش��رکت دانش بنیان تولید کودهای بیولوژیک در سال
 92آغاز ش��د و خط تولی��د آن با ظرفیت تولید  80هزار
لیتر کود بیولوژیک در سال در شهرک صنعتی اسفراین
کلید خ��ورد.وی افزود :اوایل ،مش��تریان این محصول
کشاورزان خراسان شمالی بودند که خوشبختانه در حال
حاضر در اس��تان های مختلف نماینده های فروش این
محصول فعال ش��ده اند و درصدد هس��تیم تا در آینده
به س��طح فروش فرا ملی نیز دست یابیم.کمیزی اظهار
ک��رد :ثبت ش��رکت و راه ان��دازی این خ��ط تولیدی با
س��رمایه گذاری بنده و دو س��هام دار دیگر انجام ش��د،
با این وجود س��رمایه اولیه هزینه ش��ده جوابگوی خط
تولید نبود بنابراین به سراغ پارک علم و فناوری رفتیم و
درخواست کمک تسهیالتی کردیم که البته پارک نیز در
این زمینه دست این شرکت را گرفت.این مدیرعامل در
ادامه افزود :پس از آن همچنین توانستیم یک وام 100
میلیون تومانی از محل صندوق شکوفایی و نوآوری به
منظور گسترش فعالیت خود دریافت کنم.وی گفت :در
عی��ن حال ،دوباره به تامین مالی نی��از پیدا کردیم و به
س��راغ بانک ها رفتیم که بانک ها نیز ارائه یک س��ند
ملکی بابت ضمانت نامه را مطالبه کردند که تهیه سند
ملکی مطالبه ش��ده از سوی این شرکت امکانپذیر نبود
و حتی معرفی چند کارمند رس��می را نیز خواسته بودند.
کمی��زی با انتقاد از اینکه بروکراس��ی های اداری برای
فعال سازی یک ش��رکت دانش بنیان بسیار دست و پا
گیر اس��ت ،تصریح کرد :اخ��ذ مجوزهای مختلف برای
ش��روع کار روندی زمان بر است.وی خاطر نشان کرد:
برای آغاز تولید دومین محصول این ش��رکت ،بنده 18
ماه زمان را برای اخذ نش��ان استاندارد صرف کردم.این
مدیر ش��رکت یادآور ش��د :در حال حاضر در خط تولید
نخس��ت این شرکت هشت نفر مس��تقیم و  50نفر غیر
مستقیم مش��غول به کار هس��تند.این مدیرعامل تاکید
کرد :فعالیت شرکت های دانش بنیان درآمدزا و اشتغالزا
است بنابراین ضرورت دارد دولت از آغاز و تداوم فعالیت
شرکت های دانش بنیان با ارائه حمایت مالی و معنوی
پشتیبانی کند.کمیزی همچنین توصیه کرد :الزم است
که شرکت های دانش بنیان یک کانون و یا یک انجمن
صنفی را برای پیگیری مطالبات و حل مش��کالت خود
فعال کنند.

 فرآیند اداری اخذ مجوزها عذاب آور است


نقد علی علوی فرد ،مدیرعامل شرکت دانش بنیانی دیگر
در زمینه تولید آهن اس��فنجی و فوالد ( که از محل مواد
اولیه باطله و دور ریز س��نگ ه��ای آهن کم عیار که در
معادن و خطوط تولیدی استفاده نمی شوند ،تهیه می شود)
نیز عنوان کرد :محصول تولیدی این شرکت نوع خاصی
از تولید اس��ت که مصرف آب آن صفر و هزینه تولید آن
پایین اس��ت.علوی فرد گفت :خط تولید این ش��رکت در
ش��هرک صنعتی اسفراین واقع اس��ت که در حال حاضر
ظرفیت تولید واقعی آن س��ه هزار تن در سال است و 30
نفر را مش��غول به کار کرده اس��ت ،با این وجود ،ظرفیت
توس��عه این خط تا  10هزار تن اس��ت که با تحقق طرح
توس��عه آن  50نفر را شاغل خواهد کرد.وی با تصریح بر
این مطلب که خطوط تولید دانش بنیان ها بسیار اشتغالزا
هس��تند ،بیان کرد :در آینده طی تعامل با اداره کل زندان
های استان ،زندانیان را نیز در این زمینه مشغول به کار می
کنم.وی یادآور ش��د :پیگیر راه اندازی خط تولید دوم این
محصول در شهرک صنعتی بجنورد هستم.با این وجود،
این مدیرعامل از روند طوالنی ثبت ش��رکت در سازمان
ثبت استناد و امالک بسیار انتقاد کرد و گفت :اخذ مجوز
این س��ازمان چندین ماه طول می کشد.وی عنوان کرد:
به طور کلی تولیدات ش��رکت های دانش بنیان درآمدزا،
اش��تغالزا و صادراتی هس��تند که این ماهیت توان تحول
اقتصادی را در بط��ن خود دارد.علوی فرد گفت :بنابراین
نیاز است دولت در این شرایط تحریمی و تورمی از وجود
این ش��رکت های فناورانه حمایت ه��ای مالی و معنوی
داشته باش��د تا ماندگار بمانند و این در حالی است که به
علت اینکه آغاز رس��می فعالیت این پروژه ها بلند مدت
است ،حمایت های مالی از این شرکت ها کم است.
 دیدهای بسته باید منعطفتر شوند


مریم رحیم زاده که شرکت دانش بنیان خود را در زمینه
تولی��د نرم افزار س��ازمانی مبتنی ب��ر اینترانت به منظور
انتق��ال امن اطالعات به س��ازمان ها را از س��ال  90در
ش��هر بجنورد فعال کرده است ،اظهار کرد :بنده با تولید
این محصول توانس��تم دغدغه کشور را در زمینه واردات
س��خت افزار برای تبادل امن اطالعات سازمانی مرتفع
کنم.رحی��م زاده اف��زود :هر چند که وقتی این ش��رکت
فعالیت خود را آغاز کرد مسئوالن استانی به کارکرد این
محصول اعتماد نکردند و سفارش ارائه نمی دادند که با
تالش های بسیار سرانجام دستگاه های اجرایی استان
با کارکرد واقعی این محصول آشنا شدند و اعتماد کردند
تا خریدار این محصول باشند.وی همچنین فقدان نیروی
متخصص فارغ التحصیل دانش��گاهی را یکی از چالش
های بس��یار مهم خود در زمان آغاز فعالیت این شرکت
بیان کرد و گفت :بنده خودم نیروهای کار این ش��رکت
را آموزش دادم.رحیم زاده تاکید کرد :دیدهای بسته باید
منعطف تر ش��وند تا فضای کسب و کار در استان بهبود
پیدا کند

س��ید س��عید س��یدی ،مدیرعامل یک موسس��ه علمی
پژوهشی در مرکز خراس��ان شمالی که فعالیت موسسه
خود را از س��ال  91با هدف ایده و ایده پروری آغاز کرد
و در حال حاضر در موسس��ه خود با همکاری  15داور و
اساتید راهنما ،سه استاد کارآفرینی و پنج استاد خالقیت
پ��روری  60فن آور را تربیت می کن��د در گفت و گو با
عصر اترک اظهار کرد :اکوسیستم کارآفرینی کشور باید
متحول شود.سیدی تصریح کرد :تعداد موسساتی همانند
این موسسه علمی و پژوهشی باید در سطح کشور بیشتر
ش��وند تا سن آموزش کسب و کار و مهارت های فردی
فرزندانمان از چهار یا پنج سالگی شروع شود.وی تربیت
فن آموزان برای تحول و رش��د آینده اقتصادی و علمی
کشور را بسیار حائز اهمیت دانست.این مدیرعامل تاکید
ک��رد :همانطور که باید سیاس��ت ه��ای نظام جمهوری
اس�لامی ایران به س��وی حمایت از شرکت های دانش
بنی��ان و تولیدات دانش بنیانی باش��د ،در عین حال باید
موض��وع برقراری ارتباط��ات صادراتی ای��ن تولیدات با
دنیای بیرون فراهم شود و فعاالن این بخش با اقتصاد و
تجارت بین الملل آشنا شوند و آموزش ببینند.

 فروش فناوری به س�رمایه گذاران و در پیش گرفتن

مسیر نوآوری

مه��ران گرمه ای ،رئیس پارک علم و فناوری خراس��ان
ش��مالی درباره فعالیت ش��رکت های دانش بنیان اظهار
کرد :ش��رکت های دانش بنیان صنایعی بس��یار سودآور
و حتی راهبردی را بوجود می آورند.وی گفت :ش��رکت
ه��ای دانش بنی��ان هنگامی که وارد چرخ��ه تولید می
ش��وند ،مش��اغل پایداری را بوجود می آورند که بخشی
از نیروهای شاغل در این چرخه تولید ،فارغ التحصیالن
دانش��گاهی هستند.وی تصریح کرد :با این وجود ،پارک
علم و فن��اوری همواره به فن��اوران توصیه می کند که
فن��اوران بجای ورود به چرخ��ه تولید ،فناوری خود را به
س��رمایه گ��ذاران و تولیدکنندگان بفروش��ند و وارد این
چرخه نشوند تا ذهن و فکر آنان در مسیر ایجاد فناوری
های جدی��د حرکت کند.گرمه ای در ادامه با بیان اینکه
در اس��تان خراسان شمالی طی چند س��ال گذشته پنج
ش��رکت دانش بنیان و طی  9ماهه گذش��ته نیز هشت
شرکت دانش بنیان جدید در رسته های نانو ،کشاورزی
و منابع طبیعی ،نرم افزار و صنعت تاس��یس و فعال شده
اند ،عنوان کرد :این ش��رکت ها تحت پوش��ش حمایت
های پارک علم و فناوری اس��تان ق��رار دارند.وی درباره
ارائه خدمات پارک علم و فناوری اس��تان به این شرکت
ه��ا نیز اظهار کرد :در بخش ترویجی عالوه بر برگزاری
کارگاه های آموزشی برای فناوران با حمایت از ایده ها،
به دنبال اجرایی شدن این ایده ها هستیم.وی همچنین
افزود :پارک علم و فناوری اس��تان شرکت های دانش
بنیان اس��تان را برای حضور در مناقص��ه ها و بازاریابی
محصوالت و خدمات همراهی می کند تا ریس��ک آنها
را پوشش دهد.در عین حال ،رئیس پارک علم و فناوری
خراسان ش��مالی تصریح کرد :درصورتیکه شرکت های
دانش بنیان برای راه اندازی و یا طی مسیر فعالیت خود
به تامین تس��هیالت با ارقام باال نیاز پیدا کنند ،صندوق
کارآفرینی امید همچنی��ن صندوق پزوهش و فناوری و
صندوق ش��کوفایی و نوآوری کش��ور به این شرکت ها
تس��هیالت اعطا می کنند.وی در ادامه با اشاره به اینکه
ش��رکت های دانش بنیان برای اخذ تسهیالت به سراغ
بانک های دولتی م��ی روند که آنها نیز تضامین بانکی
بس��یار باالیی را مطالبه می کنند ،تصری��ح کرد :وقتی
فناور ،قدرت تهیه تضمین بانکی را ندارد تا تس��هیالت
دریافت کند ،این بدان معنا اس��ت که تیم شرکت دانش
بنیان کامل نیس��ت و نیاز به جذب س��رمایه گذار دارد.
گرمه ای افزود :هموراه به فناوران اس��تان توصیه کرده
ام که فناوری خود را به سرمایه گذاران بفروشید و مسیر
ن��وآوری را در پیش بگیرید ،با این وجود ،جز در مواردی
معدود ،فناوران حاضر نیستند که شریک و سرمایه گذار
جذب کنند البته برخی از شرکت های دانش بنیان استان
ش��ریک سرمایه گذار جذب کرده اند.وی در ادامه اعالم
کرد :در عین حال ،در تابس��تان امس��ال معاون علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری با سفر خود به استان موافقت
ک��رد که  28میلیارد تومان و رییس صندوق ش��کوفایی
و نوآوری کش��ور نیز با سفر خود به استان موافقت کرد
که  11میلیارد تومان اعتبار برای حمایت تس��هیالتی از
ش��رکت های دانش بنیان خراسان ش��مالی اعطا کنند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی با بیان اینکه
پارک علم و فناوری اس��تان همواره خواس��تار تس��هیل
پروس��ه های اداری دست و پا گیر بوده ،گفت :طی دوره
مدیریت خود تالش کرده ام تا در جایی که قوانین ویژه
ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ابالغ نشده
با تعامل با دستگاه های اجرایی استان گره از کار شرکت
های دانش بنیان باز کنم.
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اخبار
صادرات ترکیه به مرز  ۱۰۰میلیارد دالر
رسید

میزان صادرات ترکیه در ماه جوالی امس��ال،
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با رشد ۷.۹
درصدی مواجه بوده اس��ت.به گزارش مهر به
نق��ل از آناتولی ،مرکز آم��ار و وزارت تجارت
ترکیه با انتشار گزارش مشترک ،آمار اقتصادی
در م��اه جوالی و بازه زمانی ژانویه  -جوالی
را منتش��ر کردند که نش��ان دهن��ده افزایش
 ۷.۹درصدی میزان ص��ادرات و کاهش ۸.۵
درصدی میزان واردات اس��ت.بر این اساس،
میزان صادرات ترکیه در ماه جوالی امس��ال
با افزایش  ۷.۹درصدی نس��بت به ماه مشابه
سال گذشته به  ۱۵میلیارد و  ۱۶۰میلیون دالر
رس��ید .میزان واردات نیز با افت  ۸.۵درصدی
ب��ه  ۱۸میلیارد و  ۳۵۱میلی��ون دالر کاهش
یافت.در ماه مذکور ،کس��ری تجارت خارجی
ب��ا کاهش  ۴۶.۹درصدی به  ۳میلیارد و ۱۹۲
میلیون دالر افت کرده اس��ت.میزان صادرات
ترکی��ه در دوره زمانی ژانویه -جوالی ۲۰۱۹
نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲.۷
درصد افزایش یافت��ه و به  ۹۸میلیارد و ۸۵۲
میلیون دالر رسیده اس��ت تا در نزدیکی مرز
 ۱۰۰میلیارد دالر قرار بگیرد .واردات کشور نیز
ب��ا افت  ۱۸.۳درصدی به  ۱۱۶میلیارد و ۹۱۸
میلیون دالر کاهش یافته است.
الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا
از اوایل آبان

وزی��ر نیرو با بیان اینک��ه از اوایل آبان ایران
رس��ما وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد
ش��د ،گفت :پس از پیوس��تن ای��ران به این
اتحادی��ه  ۸۶۴قلم کاال از س��وی دو طرف
مش��مول تجارت ترجیحی خواهد ش��د .به
گزارش تس��نیم ،رضا اردکانیان در مصاحبه
با گفتوگوی ویژه خبری با اش��اره به اینکه
تیرماه امسال قانون پیوستن ایران به اتحادیه
اقتصادی اوراس��یا توسط رئیسجمهور ابالغ
شده است ،گفت :امروز نیز در محل دبیرخانه
این کمیس��یون در مس��کو یادداشت رسمی
می��ان ای��ران و دبیرکل اتحادی��ه اقتصادی
اوراس��یا مبادله ش��ده اس��ت تا براین اساس
ظرف  60روز این موافقتنامه عملیاتی خواهد
شد.وی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک
همکاریهای مش��ترک اقتص��ادی ایران و
روسیه با تاکید بر اینکه از اوایل آبان امسال
ایران رس��ما وارد اتحادیه اقتصادی اوراس��یا
خواهد شد ،ادامه داد :پس از پیوستن ایران به
این اتحادیه  864قلم کاال از سوی دو طرف
مشمول تجارت ترجیحی خواهد شد که 503
قلم کاال برای ما دارای تعرفههای ترجیحی
است و میتوانیم آنها را صادر کنیم.
قراردادهای  IPCوزارت نفت
برای کشور کاربردی نیستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
قراردادهای  IPCوزارت نفت را برای کشور
کاربردی نیستند ،گفت :جدا از شاکله درست
یا غلط قراردادهای IPCوزارت نفت بهدالیل
مختلف همچون تحریمها ،این قراردادها جنبه
عملی به خود نگرفتند .هدایتاهلل خادمی در
گفتوگ��و ب��ا خانه ملت با اش��اره به پاس��خ
اخی��ر دیوان عدالت اداری ب��ه طرح موضوع
نماین��دگان مجلس درخصوص الگوی جدید
ق��راردادی  IPCوزارت نفت ،گفت :باید در
قضاوت دولت و وزارت نفت صادق و منصف
بود ،قراردادهای  IPCنیز چند سال گذشته
مورد تایید اکثریت نماین��دگان مجلس قرار
گرفت اما شخصا با بررسی دقیق آن ایرادات
فنی آن را طی نامهای اعالم کردم ،در نهایت
رفع اشکالت دس��تور داده شد.نماینده مردم
ایذه و باغملک در مجلس ش��ورای اسالمی
با بیان اینکه اگرچه برخی از اشکاالت الگوی
جدید قراردادی  IPCوزارت نفت در شورای
اقتص��اد مقاومتی برطرف ش��د اما چارچوب
اش��کاالت بر قوت خود باقی ماندند و برخی
از اف��راد با سیاس��ی کردن موض��وع مانع از
رسیدگی فنی به این قراردادها شدهاند ،ادامه
داد :جدا از شاکله درست یا غلط قراردادهای
 IPCوزارت نفت بهدالیل مختلف همچون
تحریمها ای��ن قراردادها جنبه عملی به خود
نگرفتند و ش��رکت توتال نیز قرارداد خود را
با ایران جه��ت تکمیل فاز  11پارس جنوبی
باط��ل کرد.عضو کمیس��یون انرژی مجلس
شورای اس�لامی ،قراردادهای  IPCوزارت
نف��ت را برای کش��ور کاربردی ندانس��ت و
افزود :نقض اصل  44قانون اساسی ،انحصار
دولت در س��رمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت
فعالیته��ا و بنگاهها با موضوع اس��تخراج و
تولید نفت خام و گاز از جمله ایرادات وارده به
این قراردادها است.

