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اخبار
نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آروین رونمایی شد
نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آروین
در راستای احترام به نیاز مخاطبان ،در اولین
گردهمائی ساالنه کاربران آروین رونمایی و در
کنار سیستم جامع مالی و اداری تعهدی به بازار
عرضه شد.
فرشید آریا شکوه رئیس هیأت مدیره شرکت آروین
رایان سیستم در این باره گفت  :این نرم افزار به عنوان
یکی از زیر سیستم های نرم افزا ِر
جامع مالی و اداریِ
ِ
تعهدیِ آروین مطابق با خروجی های مورد نیا ِز اعالم شده ی سازمان برنامه و بودجه
اجرایی طرفِ قرارداد به
ی کشور ارایه شد که از ابتدای سال  ۹۷در کلیه دستگاه های
ِ
صورت رایگان به بهره برداری خواهد رسید.
محصول جدید به عنوان یکی از
گفتنی است ،سیستم جامع تعهدی آروین با این
ِ
کامل ترین نرم افزار های مالی و اداریِ تعهدی در سطح کشور  ،شامل زیر سیستم های
دفترداری ،تنظیم حساب ،اعتبارات ،کنترل بودجه ،رسیدگی ،دریافت و پرداخت ،سپرده
و تضمینات ،امور قراردادها ،انبار و اموال ،کارگزینی و حقوق و دستمزد می باشد که کلیه
نیازهای هر دستگاه اجرایی را به بهترین نحو و به صورت یکپارچه پوشش می دهد.
کارگزینی ِ
تحت وب آروین نیز رونمایی شد و
آریا شکوه افزود :همزمان از نرم افزار
ِ
در بهار سال  ۹۷نیز از اپلیکیشن جدید و شگفت انگی ِز آروین در بستر موبایل رونمائی
خواهد شد که در فرصت مناسب ،اطالعات این اپلیکیشن در اختیار رسانه ها قرار داده
خواهد شد .آریا شکوه افزود :تعداد قابل توجهی از امکانات و گزارشات مورد نیاز اداری
که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به طور مستقیم به آنها اشاره شده ،در این
نرم افزار گنجانده شده است و قطعا طی سال  97همگام با قوانین جدید بروز خواهد شد.
وی گفت :این شرکت کلیه مجوزها و گواهینامه های الزم از جمله گواهی رتبه بندی
شرکت های انفورماتیک  ،تأییدیه ثبت نرم افزار و مجوز دیوان محاسبات در خصوص
طرح ملی سامانه نظارت الكترونيكي(سنا) را اخذ کرده است.
به گفته وی ،این شرکت گواهی سالمت نرم افزار پیرو قانون نظام سالمت اداری و
مجوز نرم افزار اموال از وزارت امور اقتصادی و دارائی را نیز اخذ کرده که مورد تأئید کلیه
وزارتخانه ها ،سازمان ها ،نهادها و ارگان های ذیربط می باشد.
شرکت آروین رایان سیستم از سال  1369تحت عنوان موسسه آروین فعالیت خود
را در حوزه حسابرسی آغاز کرد و از سال  1382فعالیت هایش را در حوزه تولید نرم
افزارهای اداری و مالی گسترش داده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اعالم اینکه ایجاد شغل
برای قشرهای جوان ،متخصص و تحصیل کرده از اهداف مهم شرکت آروین رایان
سیستم است ،گفت :با بهره گیری از توان و دانش داخلی ،مکانیزه کردن سیستم های
اداری در دستگاه های اجرائی در اولویت این شرکت می باشد.
وی با تأکید بر اینکه از سال  1394تا کنون  320دستگاه دولتی شامل نهادها و
سازمان و شهرداری هاو دانشگاه ها همکاری خود را با شرکت آروین رایان سیستم
گسترش داده اند ،گفت :تا کنون  1852پیشنهاد در خصوص به روزرسانی نرم افزارها
از سازمان های مختلف دریافت و نسبت به تکمیل سامانه های نرم افزاری مطابق با
درخواست های ارسالی ،اقدامات الزم به عمل آمده و در اختیار آنان قرار داده شده
که موجبات رضایت مخاطبان را نیز فراهم آورده است .عضو شورای مرکزی سازمان
نظام صنفی رایانه ای کشور ،تداوم ارائه آموزش های مورد نیاز و همچنین در اختیار
قراردادن این آموزش ها به صورت رایگان و پشتیبانی سریع و به موقع را از سیاست ها و
رسالت های مهم شرکت آروین رایان سیستم دانست .وی گفت :همگام بودن با اهداف
کاربران و امتداد همکاری با آنان مایه مباهات و ارائه راهکارها  ،آموزش ها و خدمات تا
پایان راه و رسیدن به هدف  ،هدیه آورین به مشتریان است.
وی با اشاره به این که ،ارائه خدمات مناسب پشتیبانی و در لحظه ،مهمترین هدف
تیم آروین است ،افزود  :بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال جاری  ۹۱/۶درصد
کاربران آروین رایان سیستم رضایتمندی خود را از این شرکت اعالم کرده اند.

دالر و سکه در بازار شنبه
در بازار روز شنبه ،دالر آمریکا با ثبات نسبی قیمت  ۴۳۹۰تومان و سکه تمام طرح جدید یک میلیون و  ۴۸۵هزار تومان فروخته شد .به گزارش ایسنا،طبق آنچه در تابلو اعالنات صرافیها درج شده
است ،نیم سکه  ۷۲۲هزار تومان ،ربع سکه  ۴۱۷هزار تومان و سکه گرمی  ۲۸۱هزار تومان قیمت داشت .در بازار ارز نیز یورو  ۵۴۸۰تومان ،لیر ترکیه  ۱۱۹۳تومان ،پوند انگلستان  ۶۰۸۵تومان ،یوان
چین  ۶۹۰تومان و درهم امارات  ۱۲۱۵تومان فروخته شدند .بانک مرکزی هم دالر مبادلهای را  ۳۶۴۶تومان برای امروز قیمتگذاری کرده بود .و اما قیمتها در بازار طال در مسیر صعودی قرار گرفته بود،
به طوری که هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۳۹هزار و  ۲۷تومان و هر مثقال طال  ۶۰۲هزار تومان در طالفروشیها داد و ستد شدند.

پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل ستاد سرمایه گذاری

مشکل  75درصد واحدهای صنعتی کشور نقدینگی است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد
اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی
است ،پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان «جذب و
ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.
به گزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری روز شنبه در جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران ،افزود :رسیدن به رشد 8
درصدی اقتصاد و  9درصدی صنعت ،مستلزم جذب  770هزار
میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است که برای
تحقق آن باید بیش از پیش تالش کنیم.
وی تصریح کرد :بررسی های انجام شده نشان می دهد که
مشکل  75درصد واحدهای صنعتی کشور ،کمبود نقدینگی و
سرمایه در گردش است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :همچنین قرارداد
جذب  40میلیارد دالر از طریق فاینانس و روش های دیگر با
بانک های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به
چرخه اقتصادی کشور تزریق می شود.
شریعتمداری گفت :قرارداد  5میلیارد دالری شرکت سرمایه
گذاری خارجی با طرف ایتالیایی از جمله این قراردادها با هدف
جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تالش دشمن برای
منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده ،افزود :رشد صنعتی
کشور از منفی  10.8درصد به مثبت  4.4درصد رسیده که نشان
دهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی
کشور است.
وی اظهار کرد :درهمین ارتباط بیش از  2میلیارد دالر سرمایه
خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است.
شریعتمداری تصریح کرد :از مجموع  85هزار واحد تولیدی
کشور حدود یک هزار و  200واحد دارای مشکل هستند که 500
واحد از این تعداد در رکود بسر می برند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه اینکه سال  ،97سال
خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود ،افزود :رشد 17
درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب
سرمایه گذاری در کشور است.
وی تاکید کرد :ریزش و رویش در واحدهای صنعتی
امری طبیعی است که اگر به اصالح ساختار مالی ،انسانی و
زیرساخت ها منجر شود ،به طور قطع مفید خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین به کارهای بی سابقه
انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد :برای نمونه،
تولید کنسانتره از  28میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم
به  56میلیون تن و تولید فوالد از  22میلیون تن به  48میلیون
تن با  6.5میلیارد دالر صادرات افزایش یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم
رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ
الکلمه» است ،تصریح کرد :این «نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در
وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در
سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند ،گفت:
 ۱۱پروژه ای که ستاد اجرای آنها را به استان تهران ابالغ کرده
بود ،به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،استان تهران را استانی خاص و
ویژه دانست و گفت :حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان
تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر
به سزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت.
شریعتمداری با اشاره به اینکه استان تهران دارای پتانسیل ها و
محدویت های خاصی است ،افزود :باید با توجه به این ویژگی های
خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته و منشور اقتصاد
مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکتهای
مشترک در تهران با همکاری استانهای همجوار تصریح کرد:

وزیر اقتصاد و امور دارایی مطرح کرد

رونق استارتآپها با کاهش نرخ سود بانکی
طبق تفاهمنامهای که میان سه وزارتخانه و یک معاونت علمی امضا شد از
این پس استارتآپهای مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف ۵
میلیارد تومان از طریق بازار بورس و به صورت جمعی تامین مالی شوند .در
این زمینه وزیر اقتصاد معتقد است کاهش سود بانکی در ایجاد رونق برای
استارتآپها موثر بوده است.
به گزارش ایسنا ،صبح روز گذشته ،در محل وزارت اقتصاد تفاهمنام ه تامین مالی
جمعی پروژههای دانش بنیان بین وزارتخانههای اقتصاد ،ارتباطات ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.
در این نشست ،وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاکنون به بازار سرمایه
اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود ،گفت :عمده منابع مالی الزم برای اجرای
طرح ها و پروژهها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین میشد و عمده فعالیت بورس
نیز نقل و انتقال سهام در فعالیتها بوده است .تفاهم نامه امروز به منظور شکل گیری
سرمایهگذاری و شراکت شکل گرفته که در آن قابلیت اجرای ایدههای افراد با نظارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بررسی میشود.
کرباسیان ادامه داد :پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس ،وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نیز میتواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونیها و امثالهم بپردازد و در
نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد .حال که سود سپردههای بانکی کاهش یافته،
شرایط برای مشارکت مردم در فناوریهای نوین ،استارتاپها و کسب و کارهای نوپا

نبانکها و مؤسساتخصوصی
در مسابقاتفوتسال کانو 

تیم فوتسال بانکپاسارگاد قهرمان شد
در دهمین دوره از مسابقات فوتسال کانون بانکها و مؤسسات اعتباری
خصوصی ،تیم فوتسال بانکپاسارگاد با اقتدار قهرمان شد.
در دهمین دوره از مسابقات فوتسال کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی،
تیم فوتسال بانکپاسارگاد موفق شد با نتیجه  3بر  2تیم بانک شهر را شکست داده و
قهرمان این مسابقات شود.
در دیدار ردهبندی نیز تیم فوتسال بانک سامان با پیروزی بر تیم فوتسال بانک قوامین
در رده سوم این رقابتها ایستاد.
گفتنی است تیمهای فوتسال بانکپاسارگاد ،بانکشهر ،بانکسامان ،بانکآینده،
بانکسینا ،بانکدی ،مؤسسه اعتباری ملل ،بانک انصار ،بانکسرمایه و بانکقوامین در
این دوره از مسابقات حضور داشتند.

رئیس هيئت عامل ايدرو :

ادغام قطعه سازان نیازمند تعریف مدل توسعه و ارتقاء از
صنعت قطعه سازی است
معظمی با اشاره به وظیفه سیاستگذاری دستگاه های حاکمیتی گفت  :در
ادغام این صنعت باید ابتدا سیاست کلی و خط مشی مشخص شود و سپس
بر اساس آنها چارچوب هایی گذاشته شود که قابل دفاع و اجرایی باشند .
رئیس هیات عامل ایدرو در جلسه بررسی راهکارهای ارتقاء صنعت قطعه سازی با
حضور اعضای انجمن قطعه سازی و برخی از مسئوالن این صنعت  ،تصریح کرد  :ادغام
قطعه سازان نیازمند تعریف مدل توسعه ای از صنعت قطعه سازی برای ارتقا این صنعت
و رسیدن به تکنولوژی های روز دنیاست .
به گزارش ایدرو نیوز  ،منصورمعظمی با اشاره به رده بندی قطعه سازان و ادغام آن ها
گفت  :تی رینگ نباید رنکینگ باشد و هدف از آن ارتقا کیفیت محصوالت قطعه سازان
و حل مشکالت آن ها و خودرو سازان است .

دوشنبه هفته قبل بود که رئیسجمهوری دستور پرداخت
سود سهام عدالت را صادر کرد ،اما با گذشت  ۵روز ،هنوز
برخی بانک ها سود را به حساب مشموالن واریز نکرده و
در حساب های خود نگه داشتهاند.
به گزارش مهر ،دوشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی،
رئیسجمهوری با حضور در وزارت اقتصاد ،دستور داد تا سود
سهام عدالت به حساب مشموالن واریز شود .موضوعی که حداقل،
وعدهاش تا پایان شهریورماه با مردم بسته شده بود و به دلیل عدم
برگزاری به موقع برخی مجامع شرکت های مشمول سهام عدالت،
کار تا دی ماه ،به تعویق افتاد.
یک روز بعد یعنی سهشنبه نوزدهم دی ماه بود که میرعلی
اشرف عبداهلل پوری حسینی ،رئیس سازمان خصوصیسازی با
حضور در جمع خبرنگاران ،جزئیات بیشتری از ارایه سود سهام
عدالت را مطرح کرد و البته به این نکته اشاره کرد که از صبح

فراهم شده و در سالهای اخیر شاهد ارائه نوآوریهای فراوان در عرصههای حمل و نقل،
استارتاپها و غیره بودهایم .وی ادامه داد :تاکنون ایدههای فراوانی در سطح جامعه به
دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود ،اما اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب شراکتی،
فامیلی ،جمعیت اهدایی و  ...به تامین مالی اقدام کنند.
کرباسیان ادامه داد :اکنون سود بانکی پایین آمده و میتواند کسبوکارهای نوپا و
استارتآپی برای مردم جذاب کند و سرمایهها به این سمت هدایت شود .با جهشی که
در این کار صورت گرفته ،اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.
در ادامه این نشست ،شاپور محمدی  -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  -درباره
شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه گفت :ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر
گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند میتوانند نمایندگی بگیرند و در قالب
دستورالعمل از این فعالیتها حمایت کنند .ولی نمایندگیهایی که بدون مجوز باشند
فعالیتشان متوقف خواهد شد.
وی درباره شیوههای تامین مالی شرکتهای نوپا گفت:این نوع تامین مالی میتواند از
طریق وام و شراکت باشد ،اما در این تفاهمنامه شراکت مد نظر است .به این ترتیب که
افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عامالن در فرابورس منتشر خواهد
شد و تامین مالی جمعی را انجام میدهد .همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده
به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد .گفتنی
است سقف تامین مالی جمعی  ۵میلیارد تومان است.

بهرهبرداری میلیاردی بانک ها از سهام عدالت

همان روز ،واریز سود به حساب مشموالن آغاز شده است .در واقع،
از روز قبل یعنی دوشنبه ،هجدهم دیماه ،سود سهام عدالت به
حساب بانکهای عامل واریز شده بود و سازمان خصوصیسازی،
کار را به صورت کامل انجام داده بود؛ اما بخش عملیاتی یعنی
واریز سود به حساب مشتریان به دلیل برخی مسائل فنی و اینکه
دستگاههای خودپرداز به خاطر مراجعات مردم دچار مشکل در
پاسخگویی به نیازهای روزانه مراجعان نشود ،به تدریج واریز شد.
اکنون اما  ۵روز از آغاز توزیع سود سهام عدالت از سوی بانکها
میگذرد و هنوز مشموالنی که کد شبای برخی از بانکها را اعالم
کردهاند ،سود خود را دریافت نکردهاند .این در حالی است که
انتظار این چنینی برای دریافت مبلغی اندک که حداقل ۲۶۶۰۰
تومان و حداکثر  ۵۰هزار تومان است ،چندان خوشایند نیست و به
نظر میرسد که بانکها باید هر چه سریعتر ،پرداخت سود سهام
عدالت را به کام مردم شیرین کنند .تمام اینها در شرایطی است

که به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی ۱۲۰۰ ،میلیارد تومان
از  ۳۸۰۰میلیارد تومان به حساب بانکها واریز شده تا در مرحله
اول ،یک سوم مجموع سود سهام عدالت هر مشمول را به حساب
وی واریز نمایند .بر این اساس یک محاسبه سرانگشتی نشان
میدهد که اگر نرخ رسمی سود بانکی را همان  ۱۰درصد سپرده
کوتاه مدت بانکی در نظر بگیریم ،اکنون حداقل  ۱۲۰میلیارد
تومان سود برای بانکها در این دوره  ۵روزه لحاظ شده است که
به نظر میرسد انصاف نیست که برخی بانکها به دلیل در گردش
نگاه داشتن این پول ،نسبت به عدم واریز سود سهام عدالت اقدام
کنند .گزارشهای میدانی خبرنگار مهر از برخی بانکهایی که
هنوز اقدام به پرداخت سود سهام عدالت نکرده اند نشان میدهد
که شعب ،در پاسخ به مراجعات مردم ،به این نکته بسنده میکنند
که از طرف شعب مرکزی بانک باید پول به حسابها واریز شود
و این کار ربطی به شعب ندارد .این درحالی است که قرار است

تا پایان سال  ۲۶۰۰میلیارد تومان دیگر هم به حساب مشموالن
واریز شود تا سود سهام عدالت آنها برای سال مالی  ۹۵تکمیل
شود .حال باید منتظر ماند و دید که مرحله بعدی تقسیم سود
چه زمانی صورت میگیرد و رفتار نظام بانکی در پرداخت این سود
چگونه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین همایش صنعت
خودرو برگزار شد
شورای سیاستگذاری همایش صنعت خودرو با حضور رئیس سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران و اعضاء کمیته برگزار و موضوعات و نحوه
حضور خودروسازان بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
منصور معظمی با اشاره به موفقیت های صنعت خودرو گفت :وظیفه همه فعاالن
صنعت خودرو این است که توفیقات حاصله و کارهای انجام شده در این صنعت را به
اطالع مردم برسانند .وی با اشاره به اینکه این همایش مهمترین رویداد ساالنه در صنعت
خودرو است ،تصریح کرد :از آنجا که همایش امسال زنجیره تامین قطعات و قطعه سازی
است ،و با توجه به نیاز امروز کشور و توانمندی قطعه سازان ،این همایش می تواند نقش
مهمی در این موضوع ایفا کند.

اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود را به نقاط پیرامونی متصل
کنیم مدیریت آن میتواند در تهران مستقر شود و این فعالیتهای
نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا
کشور را تغذیه کند.
شریعتمداری گفت 205 :پروژه در سال گذشته و  190پروژه
امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران
تعریف شده که به نقاط خوبی نیز رسیده است.
به گفته وی ،جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیتهای
دانش بنیان ،تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های
قابل توجهی در استان تهران هستند و مسایل زیست محیطی و
آالینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تالش کرد
و در به وجود آمدن آالیندگی در کالن شهری مانند تهران به هیچ
وجه نباید مسامحه انجام شود.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت  17هزار واحد صنعتی در
استان تهران ،گفت 5 :هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی
این استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد  892واحد به
دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می کنند و حدود 200
واحد آن نیز تعطیل شده است.
وی تصریح کرد :برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی،

هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم
تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به
خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است ،اجرایی
شود.
شریعتمداری اظهار کرد :درهمین ارتباط  ۸۹۳میلیارد تومان
اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی
استان تهران پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه استان تهران می تواند در جذب سرمایه گذاری
پیشتاز و نمونه کشور باشد ،افزود :می توان سرمایه ها را در تهران
جذب و به سایر استان ها هدایت کرد ،ضمن اینکه صنایع در
استان تهران باید به سمت بهره وری بیشتر حرکت کرده و از
وضعیت فعلی خارج شوند.
شریعتمداری گفت :درهمین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی
ضمن بررسی نیروی انسانی ،منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع،
بهره وری را در سطح استان تهران افزایش داد .وی با بیان اینکه
کسب و کار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر
کل کشور تاثیرگذار است ،افزود :منشور اقتصاد مقاومتی در استان
تهران که دارای ظرفیت ها و محدودیت های خاصی است ،باید با
توجه به ویژگی های آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست
محیطی از جمله محدودیت های تهران بزرگ است ،گفت :از این
موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم ،نمی توان به
سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع
و قانونی با صنایع آالینده در تهران است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران
باید با پرهیز از پشت میز نشینی ،حضور میدانی در طرح های
صنعتی و تولیدی داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه
برخی از شهرستان های استان از جمله پردیس و بهارستان با
 400تا  900هزار نفر جمعیت ،فاقد شهرک صنعتی هستند،
گفت :ایجاد این شهرک ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید
در این مناطق می شود.
محمدحسین مقیمی افزود 52 :پرونده مرتبط با صنایع در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که 22
پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و  7واحد نیز در شرایط
بحرانی بسر می برد.
سی و ششمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
تهران با حضور شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
استاندار تهران ،فرمانداران شهرستان های تابعه و جمعی از
مدیران کل دستگاه های اجرایی با هدف بررسی مسائل اقتصادی
و صنعتی استان تهران برگزار شد.

گرانی های بخش کشاورزی زیر سر دالالن است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :بخشی از محصوالت
کشاورزی در دست دالالن قرار دارد و آنان زمینه افزایش قیمت در بازار را
فراهم می کنند.
به گزارش تارنمای وزارت جهاد کشاورزی ،علی اوسط هاشمی افزود :نباید بگذاریم
آنهایی که در تولید نقشی ندارند ،زحمات کشاورزان را نصیب خود کنند.
وی ادامه داد :در عصر خوداتکایی ،شبکه های تعاون روستایی باری بر دوش دولت
نبوده اند اما در عین حال این شبکه ها به بازنگری نیاز دارند.ما باید به سمت برندسازی
و نقش آفرینی بیشتر تعاونی های تولیدی و روستایی در حوزه کشاورزی حرکت کنیم.
وی اضافه کرد :تعاونی ها باید نقش خود را در زمینه بازاررسانی محصوالت کشاورزی

نمایان کنند .هاشمی شبکه های تعاونی تولید را از سرمایه های ملی و ارزشمند همسو
با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود :این شبکه ها بر پایه نقش آفرینی مردم و با اتکا
بر خرد جمعی ایجاد شده اند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت :تعاونی ها می توانند گلوگاه اجتماعی
در حوزه کشاورزی باشند و ما باید خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم آماده کنیم.
این مسئول پایه گذاری یک نظام نو و تحولزا را از مهمترین رسالت های وزارت جهاد
کشاورزی دانست و گفت :ما بر اساس رسالتی که داریم باید پشتوانه تولید و حامی
مصرف کنندگان باشیم.
به گفته وی ،نظارت ،هدایت ،حمایت و ارتقای تعاونی های تولیدی و روستایی از

ماموریت های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.
وی بر افزایش سطح توانمندی های علمی و مهارت ها تاکید کرد و گفت :اگر به دنبال
ارتقای بهره وری ،استفاده بهینه از منابع تولید ،کشت های نوین و بهینه بندی در بخش
کشاورزی هستیم باید به سمت توانایی های علمی و مهارت ها حرکت کنیم.
هم اکنون حدود به  6هزار شرکت تعاونی و اتحادیه و همچنین نزدیک به  1200واحد
صنفی و انجمن های تخصصی محصولی زیر پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران فعالیت می کنند.
بیش از  90درصد بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی زیر پوشش این
شبکه مولد قرار می گیرند.

