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دیدگاه

مرکز پژوهشهای مجلس امنیت سرمایهگذاری در کشور را بررسیکرد

بیثباتی نرخ ارز بالی جان سرمایهگذاری

اعتبار بین المللی تجار ،قربانی بیانضباطی مسئوالن
فرهاد آگاهی
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

به طور کلی اعتماد و اعتبار تجاری ،مقوله ای اســت که در طول سالیان همکاری ،به مرور
میان طرفین تجاری شکل می گیرد و رفته رفته با افزایش شناخت طرفین از یکدیگر و میزان
پایبندی ایشان نسبت به تعهدات مالی و غیر مالی ،تقویت و توسعه پیدا می کند تا اینکه با
گذشــت زمان ،تبدیل به یکی از بزرگترین دارایی ها و سرمایه های یک بنگاه اقتصادی می
شود .بی تردید ایجاد این اعتماد و امکان خوشه چینی از آن ،در رابطه با تجارت خارجی که
بعد مسافت و مکان جغرافیایی بر طرفین حاکم است و اطالعات هر دو سوی معامله از فضای
کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر کشور دیگر ،کمتر و محدودتر است ،نیازمند زمان
طوالنی تر و رعایت آداب و شئون بیشتر است.
اما شاید اغراق آمیز نباشد اگر ادعا کنیم در مقاطع حساس و بحرانی ،آنچه که می تواند یک
تاجر را از گرفتار شدن در عرصه ناامیدی و ورشکستگی نجات بخشد ،همین اعتباری است
که وی در روزگار گذشته برای بنگاه خود فراهم کرده است .خصوصا در کشور ما که دریافت
تســهیالت بانکی ،به معنای گذر از هفت خان رستم و در اختیار قرار دادن اسناد تضمینی
به نصف قیمت و با بهره هایی چند برابر نرخ جهانی اســت ،این اعتماد تجاری ،می تواند
بزرگترین سرمایه برای بنگاه های تجاری محسوب شود.
جالب اینجا اســت که معموال دولت ها در ایجاد و توسعه این دارایی ارزشمند و گره گشا،
هزینه خاصی را متقبل نمی شــوند و در واقع ،این بنگاه های اقتصادی هستند که راسا کلیه
هزینه های الزم برای تعامل ،انعطاف پذیری ،خوش قولی ،انجام تعهدات ،پیگیری مطالبات،
رفع و رجوع به موقع امور و ..را تامین می کنند.
اما نکته اساسی این است که عدم هزینه کردن دولت ها در یک مقوله ،نباید منجر به بی اعتنایی
و بی توجه دولتمردان به حفظ و مراقبت از آن مقوله باشد .چرا که اعتباری که تجار برای بنگاه
خود به مرور و با هزینه شخصی فراهم کرده اند ،از منظر کالن ،در واقع تبدیل به یک سرمایه
ملی شــده که می تواند کشور را در برهه های حساس و شوک آفرین ،به سالمت از کوران
بحران ها و تنگناهای بین المللی برهاند.
بر پایه این باور ،باید اذعان داشت در شرایطی که بانک مرکزی با بخشنامه های متعدد و متوالی،
قصد دارد التهاب بازار ارز را کنترل کند ،همزمان باید مراقب اعتبار بنگاه های اقتصادی نزد
تجار خارجی نیز باشد و کاری نکند که در نهایت به از دست رفتن آنچه که در طول چند دهه
به سختی توسط تجار شکل گرفته ،منجر شود.

خبر

کاردار معاون امور هلدینگهای شستا شد

ســعید کاردار به عنوان معــاون امور هلدینگهای
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی منصوب شد.
به گزارش جهان اقتصاد بــه نقل از روابط عمومی
شســتا ،با حکم محمد رضوانیفر مدیرعامل شستا،
ســعید کاردار به عنــوان معاون امــور هلدینگها
منصوب شد.
در حکم ایشــان آمده اســت :امید است با توکل به
خداوند متعال و با بــه کارگیری کلیه ظرفیتهای
مجموعه شســتا و با هماهنگی کلیــه مدیرانعامل
هلدینگها و شــرکتهای تابعه با نظارت صحیح و برنامهریزی مناسب در راستای ارتقا
بهرهوری و افزایش بازدهی حاصل از سرمایهگذاریها ،اقدامات موثری صورت پذیرد.
در سوابق ایشان ،مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،معاون دانشجویی دانشگاه آزاد،
عضو هیات مدیره شــرکت بازرگانی پتروشیمی ایران  PCCو عضو هیات علمی مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مشاهده میشود.
رئیس اتاق اصناف قزوین:

برگزاری نمایشگاه ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان

رئیس اتاق اصناف قزوین از برگزاری نمایشگاه ضیافت در راستای تامین اقالم مورد نیاز مردم
در این ماه خبر داد .به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران
محمد فرج زاده ها بابیان این مطلب گفت:این نمایشگاه در ۲۲۰غرفه با عرضه اقالمی چون
خشکبار ،مواد غذایی ،اقالم تنظیم بازاری شکر و خرما و . ...با ۱۵درصد تخفیف نسبت به نرخ
بازار در حال برگزاری است  .وی افزود:همچنین کاالهای تنظیم بازاری در سطح واحدهای
صنفی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه خواهد شد .رئیس اتاق اصناف قزوین از مناسب بودن
وضعیت بازار از نظر موجودی کاال خبرداد و ادامه داد:واحدبازرسی ونظارت اصناف وظیفه
نظارتی و جلوگیری از تخلفات خود را به نحو احسن به انجام می رساند.
این مســول صنفی از مشکالت مالی وکمبود امکانات واحدهای بازرسی اصناف انتقاد کرد
وافزود:عدم پرداخت سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی در ایجاد این وضعیت بسیار
تاثیرگذار بوده وباعث ایجاد مشکالت بزرگی پیش روی فعالیت این واحدها شده است.
فرج زاده ها خواستار عدم افزایش مالیات عملکرد صنوف با توجه به ادامه رکود شدید بازار
شد و درخصوص مالیات برارزش افزوده نیز توضیح داد:این مالیات دارای نقاط ابهام وایرادات
زیادی است و بازبینی این قانون در راستای رفع ایرادات و انطباق با شرایط اقتصادی وبازار
کشور ،ضروری است.
وی افزود:البته نظرات اصالحی اتاق اصناف قزوین به مجلس شورای اسالمی و تهران ارسال
شده است .رئیس اتاق اصناف مرکز استان قزوین از فعالیت بالغ بر ۱۸هزار واحدصنفی با جواز
کسب در قزوین و  ۳۸هزار و  ۲۰۰واحدصنفی با جواز در استان قزوین خبر داد.

سرمقاله

نسخه ای برای حل مشکل معوقات بانکی
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

چنانچه این امر منجر به هدایت ســرمایه به فعالیت های تولیدی وخدماتی شــده و در رشد
اقتصادی کشــور نقش ایفاء کند ،در این حالت اثر منفی تورمی موقتی بوده و پس از مدتی با
افزایش عرضه تولید و خدمات ،اقتصاد دوباره به حالت تعادل باز خواهد گشت .لذا چنانچه تیم
اقتصادی دولت در توجیه عدم اجرای طرح پیشنهادی ،افزایش تورم را به عنوان دلیل اعالم کند،
این بهانه ای بیش نبوده و دلیل واقعی آن یا نبودشهامت مدیریتی است و یا اینکه ارجاع برخی
از موارد به قوه قضائیه عواقبی خواهد داشت که مورد پسند برخی از مسئولین نخواهد بود!
در هر صورت با تامین بودجه مورد نیاز ،ستاد مساله معوقات بانکی را با بانک های کشور حل و
فصل نموده و بدین ترتیب بانکها قادر خواهند بود توان از دست رفته خود را در تامین نیازهای
مالی اقتصاد کشور باز یابند .ستاد مذکور در ادامه فعالیت خود نسبت به تعیین تکلیف دارایی
خود که همان طلب از بنگاه های اقتصادی است اقدام نموده و از این طریق بخش تولیدی و
خدماتی کشور در مسیر تداوم فعالیت و توسعه قرار خواهد گرفت .اما برای این که سرنوشت
این ستاد هم مشابه دیگر ستاد ها نشده و فقط به راه اندازی دفتر و دستک جدید و البته استخدام
کارمندان دولتی جدید نیانجامد ،در نظر گرفتن موارد زیر کام ً
ال ضروری است:
 فعالیت ستاد مذکور موقتی بوده و برنامه تدوین شده باید ظرف دوره ای  2تا  3ساله اجرا شود.بدیهی است پس از اجرای ماموریت ،ستاد مذکور به فعالیت خود پایان داده و منحل خواهد شد.
 چنانچه قرار باشد این پرونده برای اجرا به دست مدیران بانکی و دولتی فعلی سپرده شده وبهعبارتی مسئولین آن از همین قماش باشند ،بهتر است مرحمت فرموده ما را مس کنید ،چون
قطع ًا هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد.لذا ضروری است اجرای چنین کاری به دست افرادی
خارج از دولت ســپرده شود تا به دور از وابستگی های سیاسی و معذوریت های دولتی و با
شــهامت تمام به مرحله اجرا درآید .باشــد برای یک بار هم که شده به افرادی خارج از دایره
مدیران دولت و نظام اعتماد کرده و قبول کنیم که به قول امیر کبیر ،ابرمرد تاریخ معاصر ایران،
" اداره امور مملکت به ســفارش عمه و خاله نمی توان کرد"! حال که سر مربی خارجی تیم
ملی فوتبال از کشور رفته است ،شاید بهتر باشد همان طور که در اردیبهشت سال 1290شمسی
مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه دار کل به خدمت گمارده شده و تنها هشت ماه بعد با
اولتیماتوم دولت روسیه ناچار به ترک ایران شد ،به فکر شوستری دیگر باشیم تا گره کور شبکه
بانکی کشور را بگشاید!
 و باالخره اینکه قطع ًا مشکالت عمیق شبکه بانکی کشور که پس از چند دهه بی توجهی و درپی سیاست های غلط اقتصادی حاصل شده است ،تنها بخشی از نظام مالی و اقتصادی کشور
بوده وضروری است سایر مولفه های اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی و نرخ ارز در هماهنگی
کامل با اهداف کالن اقتصادی کشور تعیین گردد.

توسعه و بازار

3

گروه توسعه

development@jahaneghtesad.com

در گزارش پایش امنیت ســرمایهگذاری به تفکیک استانها
در تابســتان  1397کمیّــت  6.32از  10( 10بدترین حالت)
ارزیابیشده است .مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار
گذشته  15.6محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیّت امنیت
سرمایهگذاری در تابستان  1397نسبت به فصل قبل از آن به
میزان  17.0واحد افزایشیافته و نامناسبتر ارزیابیشده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقــل از پایگاه خبری اتاق ایران،
«امنیت ســرمایهگذاری بــه تفکیک اســتانها و حوزههای
کاری در تابســتان  »1397موضــوع تازهترین گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اســامی اســت که سومین
سنجش فصلی شاخص امنیت ســرمایهگذاری در کشور به
شمار میرود.
در این گزارش ،با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در
دسترس و مشارکت فعاالن اقتصادی از همه استانهای کشور،
وضعیت مؤلفههای امنیت ســرمایهگذاری در تابســتان سال
 1397اســتخراج و به تفکیک استانها ،مؤلفهها و حوزههای
کسبوکار ارائهشده است.
بر اســاس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در
ایران در تابستان  1397کمیّت  6.32از  10( 10بدترین حالت)
ارزیابیشده است .مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار
سال گذشــته  6.15محاسبهشده بود که نشان میدهد کمیّت
امنیت سرمایهگذاری در تابستان  1397نسبت به فصل قبل از
آن به میزان  0.17واحد افزایشیافته (نامناسبتر ارزیابیشده)
است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
آمده که بر اساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در
این پیمایش ،در تابســتان  1397ســه مؤلفه «عمل مسئوالن
اســتانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشــده»« ،عمل
مسئوالن ملی به وعدههای دادهشده» و «اعمالنفوذ و تبانی در
معامالت ادارات حکومتی» ب ه عنوان نامناسبترین مؤلفههای
امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند.
این گزارش امنیت ســرمایهگذاری در ایران طی تابستان سال
 1397را بر حسب  17مولفه مورد بررسی قرار داده است .در
این میان 3 ،مولفه «ثبات نرخ ارز»« ،اجرای کامل و به موقع
احکام قضایی» و «ضریب نفوذ بیمه» از نظر فعاالن اقتصادی
شرکت کننده در بررسی ضعیفترین وضعیت را داشتهاند.
ایــن گزارش همچنین تاکیــد دارد که بر اســاس یافتههای
دادههای پیمایشــی این پژوهش در تابســتان  ،1397فعاالن
اقتصادی مشــارکتکننده در این پیمایش از استانهای البرز،
کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین ارزیابی ،و
از استانهای اردبیل ،مرکزی و خراسان شمالی ،مناسبترین
ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهایشان
ارائه کردهاند.
پــس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشــی در این
پژوهش اســتانهای خوزســتان ،چهارمحــال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،تهران  ،البرز و فارس نامناســبترین
و اســتانهای اردبیل و مرکزی مناســبترین وضعیت را از
نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در
تابستان  1397کسب کردهاند.
همچنین در این گزارش عنوانشده است که مقایسه شاخص
امنیت ســرمایهگذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار 1397
تا تابســتان  )1397نشــان میدهد در پایش دوم (فصل بهار
 )1397به ترتیب سه استان خراسان جنوبی ،بوشهر و زنجان
جز مناسبترینها ارزیابیشده بودند و  3استان تهران ،ایالم

و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسبترین استانها
ارزیابیشده بودند.
براساس این گزارش در تابستان  ،1397از بین  9حوزه فعالیت
اقتصادی ،فعاالن اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه
صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) ،بدترین ارزیابی و فعاالن
اقتصــادی در حوزههای ارتباطات ،توزیــع و( ...حملونقل،
انبارداری ،عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از
وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند .درحالیکه در بهار
( 1397مطالعه فصل قبل) فعاالن اقتصادی در بخش دامداری،
مرغداری و شــیالت بدترین ارزیابــی و فعاالن اقتصادی در
حوزههــای ارتباطــات ،توزیع و( ...حملونقــل ،انبارداری،
عمدهفروشی و خردهفروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت
امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
نتایج این پایش نشــان میدهد در میان نماگرهای هفتگانه

شاخص امنیت اقتصادی در تابستان  ،۱۳۹۷نماگرهای عملکرد
دولــت و ثبات اقتصاد کالن نامناســبتر و بدتــر از بقیه و
نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و ثبات و
پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی همانند دو پایش
گذشته بهتر از بقیه ارزیابیشدهاند.
نماگرعملکرد دولت واجد مؤلفه اختالل در کسبوکار براثر
تحریمهای خارجی اســت که در بهار  ۱۳۹۷همانند زمستان
 ۱۳۹۶بهترین ارزیابی را در میان سایر مؤلفهها داشته است و
بار اصلی خوب ارزیابــی عملکرد دولت در آن دورهها را به
دوش میکشید ،اما در پایش تابستان  ۱۳۹۷بهشدت نامناسب
ارزیابیشــده و موجب شــد نماگر عملکرد دولت بهعنوان
بدترین و نامناسبترین نماگر شناخته شود.
همچنین در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض،
اســتانهای تهران و البرز ،همــدان و کهگیلویه و بویراحمد

بدترین و اســتانهای بوشهر ،خراســان جنوبی و سمنان در
جایگاه بهتریــن قرارگرفتهاند که با توجه به اینکه مؤلفههای
این نماگر بیشتر آماری هستند این پراکندگی میتواند معنادار
باشد.
در تابستان  ۱۳۹۷همزمان با خروج دولت آمریکا از برجام و
شروع مجدد تحریمها« ،ایجاد اختالل در کسبوکار به دلیل
تحریمهای خارجی» نسبت به فصلهای گذشته نامناسبتر
ارزیابیشده است که البته به نظر میرسد ،تحریمهای خارجی
آثار ثانویهای بر ســایر مؤلفهها میتواند داشته باشد که براثر
آن ،ارزیابی فعاالن از سایر مؤلفهها نیز دچار تغییراتی نسبت
به پایشهای قبلی و زمانی که تحریمها برنگشته بودند شده
اســت؛ بر همین اساس تحلیل دقیقتر از این موضوع نیاز به
بررســی نتایج پایشهای فصلهای بعدی و سنجش ارزیابی
پایشهای باهم دارد.
همچنین به نظر میرسد در پایش تابستان  ۱۳۹۷نوسانات نرخ
ارز باعث بدتر شدن امنیت سرمایه گذرای نسبت به دورههای
قبل شده است.
براســاس تعریف ایــن پژوهش ،امنیت ســرمایهگذاری در
شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کالن
(نرخ تورم ،نرخ ارز و )..باثبات یا قابل پیشبینی باشد ،قوانین
و مقــررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات ،برای همه
شــفاف و قابلدرک باشد و بهطور سهل و مؤثری اجرا شوند
و در صورت ضرورت تغییر ،تغییراتشــان در زمان معقولی
پیش از اجرا به اطالع ذینفعان برسد ،همچنین سالمت اداری
برقرار باشد و اطالعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور
شــفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد ،جان و مال
همه شهروندان از تعرض مصون باشد ،حقوق مالکیت برای
همه دقیق تعریف و تضمینشــده باشد ،نهادهای قضایی و
انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده
خودســرانه و بدون اجازه از داراییهــای فیزیکی یا فکری
دیگران ،برای هیچکس مقرونبهصرفه نباشــد و شــهروندان
مالباختــه بتوانند با مراجعه به نهادهــای قضایی و انتظامی با
کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ،مال ازدســترفته خود
را به همراه خســارت مربوط ،دریافت کنند و در آخر اینکه
فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

مدیر کل کاریابیهای وزارت کار خبرداد:

رایزنی برای اعزام نیروی کار به رومانی ،بلغارستان ،کره و ژاپن
مدیر کل کاریابیهای وزارت کار از مذاکره با کشورهای رومانی ،بلغارستان ،کره
جنوبی و ژاپن برای اعزام نیروی کار خبر داد و گفت :برای امســال اعزام  ۵هزار
نیروی کار هدفگذاری شده است.
به گزارش مهر ،محمد اکبرنیا ،مدیر کل کاریابیهای وزارت کار ،با اشاره به آخرین
وضعیت اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور گفت :از سال گذشته اقداماتی
برای اعزام نیروی کار صورت گرفت تا این عملیات که تا پیش از این به صورت
موردی توســط کاریابیها صورت میگرفت ،به صورت سیستماتیک و هدفمند
انجام شود.
وی ادامه داد :در همین راســتا پس از مذاکره با کشــورهای آلمان و کرواســی،
فراخوان اعزام نیروی کار به این دو کشور صادر شد؛ عالوه بر این با سفرای سایر
کشورهایی که متقاضی نیروی کار ایرانی هستند ،مذاکراتی صورت گرفته تا در سال
جاری در رابطه با اعزام نیروی کار گام جدیدی را برداریم.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار ،درباره فراخوان اعزام نیروی
کار به کشور آلمان با بیان اینکه این کشور سالیانه به بیش از  ۲۵۰هزار نیروی کار
خارجی نیاز دارد ،گفت :کشــور آلمان محدودیتــی برای میزان تأمین نیروی کار
خارجی خود از ایران ندارد.
وی با اشاره به ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط اشتغال در کشور آلمان افزود :در
ایــن زمینه نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه دفتر هدایت و حمایت از نیروی
کار ایرانی در آلمان تأسیس شده تا فرایند مذاکره و مصاحبه با متقاضیان از طریق
این دفتر انجام شود.
اکبرنیا با اشاره به اینکه یکی از شروط اعزام نیروی کار به آلمان داشتن مدرک زبان
سطح  B۱آلمانی است ،گفت :کسانی که شرایط الزم را داشته باشند ،فرایند ثبت نام

و مصاحبه آنها با کارفرمایان آلمانی از طریق دفتر هدایت و حمایت نیروی کار طی
میشود اما در خصوص متقاضیان صاحب صالحیتی که زبان آلمانی نمیدانند نیز
در حال مذاکره هستیم تا در صورت توافق از طریق مراکز آموزشی از جمله جهاد
دانشگاهی به صورت فشرده دورههای زبان آلمانی را بگذرانند.
وی همچنین درباره اعزام نیروی کار به کشور کرواسی با بیان اینکه این کشور برای
جذب بیش از  ۵۰هزار نیروی کار خارجی از کشــورهای مختلف از جمله ایران
برنامه ریزی کرده است گفت :انجمن کارفرمایان این کشور اخیرا ً در سفر به ایران
بــرای جذب  ۳۰۰نفر نیروی کار ایرانی در مرحله اول اعالم آمادگی کردند که با
آغاز اعزام این میزان نیروی کار ایرانی ،میتوان این همکاری را ادامه داد.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار ،با اشاره به توقف ثبت نام
برای اعزام نیروی کار به کرواسی افزود :در حالی که نیاز کشور کرواسی به نیروی
کار ایرانی در این مرحله  ۳۰۰نفر است اما حدود  ۱۰هزار نفر اعالم آمادگی کردند
به همین منظور ثبت نام متوقف شــد تا پس از ایجاد بانک اطالعات از این افراد،
فرایند بررسی صالحیت متقاضیان آغاز شود.
اکبرنیا درباره آخرین مذاکرات برای اعزام نیروی کار به ســایر کشــورها افزود:
با کشــورهای رومانی ،بلغارســتان ،کره جنوبی و ژاپن در سطح معاونت توسعه
کارآفرینی وزارت کار مذاکرات الزم صورت گرفته است .کشور ژاپن نیروی کار
زیادی نیاز دارد اما یکســری موانع از گذشته وجود داشته که در حال پیگیری از
وزارت امور خارجه هســتیم تا پس از رفع این موانع اعزام نیروی کار به ژاپن از
سر گرفته شود.
اکبرنیا گفت :با ســفرای کشورهای رومانی ،بلغارستان و کره جنوبی نیز مذاکرات
برای اعزام نیروی کار صورت گرفته که در این رایزنیها توافق کردیم کمیتههای

کارشناسی برای پیگیری و سازوکارهای اعزام نیروی کار تشکیل شود.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار ادامه داد :اگر مذاکرات طبق
برنامه ریزی ادامه یابد و موانعی در این فرایند ایجاد نشود ،امیدواریم برای آغاز راه
و جهش  ۱۰۰درصدی در اعزام نیروی کار ،در سال جاری حداقل  ۵هزار نفر به
خارج از کشور اعزام شوند.

 27تا  31خرداد ماه

دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی برگزار می شود
گروه بازار

trades@jahaneghtesad.com

دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی با هدف
معرفــی دســتاوردهای نوین و نمایــش توانمندی های
تولیدی و خدماتی صنعت اســباب بازی کشــور و در
راســتای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق کسب
و کار در تهران برگزار می شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی و اطالع
رســانی دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی:
این نمایشگاه هفته آخر خرداد ماه و با حضور ده ها واحد
تولیدی و خدماتی صنعت اســباب بازی برگزار خواهد
شد.
کامبیز آقائی ،مدیر برگزاری دومین نمایشگاه دنیای اسباب

بازی و ســرگرمی با بیان اینکه این نمایشگاه نقطه تالقی
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاال و خدمات اســت،
گفت :با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری
به نام ســال رونق تولید نام گذاری شده است لذا در این
دوره از نمایشــگاه محصــوالت خارجی هیچ جایگاهی
نخواهند داشت.
وی اضافه کرد :در دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و
سرگرمی؛ تولیدکنندگان ایرانی محصوالت با کیفیت خود
را کــه منطبق با فرهنگ ایرانی و تحت نظارت شــورای
نظارت بر اســباب بازی تولید شــده اســت ،ارائه و در
معرض دید عالقمندان قرار خواهند داد.
آقائی با بیان اینکه در این نمایشــگاه تالش می کنیم تا با
خلق فرصت ها؛ ثمره ســرمایه گذاری و حاصل تفکر و

فرهنگ ایرانی را به بهترین شکل ممکن به مصرف کننده
معرفی نمایم ،افزود :بی شک اسباب بازی نقش مهمی در
انتقال فرهنگ به کودکان دارد لذا حمایت از این صنعت و
رویدادهای جانبی آن مثل همین نمایشگاه می تواند نقش
مهمی در فرهنگ سازی کودکان و نوجوانان ایفا کند.
مدیر برگزاری دومین نمایشــگاه دنیای اســباب بازی و
ســرگرمی بر لزوم حمایت از ایــن صنعت تاکید کرد و
خاطر نشــان کرد :بخش مهمی از آینده کودکان و عالیق
و شخصیت آنها ریشه در بازیهای دوران کودکی دارد،
ب بازی بســیار حائز
بنابراین انتخاب نوع بازی و اســبا 
اهمیت است.
آقائی تاکید کرد :خوشبختانه طی چند سال اخیر و با ورود
سرمایه گذاران خالق و تولید محصوالت با کیفیت شاهد

اســتقبال عمومی و همچنین صادرات انواع اسباب بازی
ایرانی به کشورهای دیگر نیز هستیم.
وی در ادامه افزود :بي شك در برهه كنوني توليدكنندگان
افسران خط مقدم جبهه اقتصادي هستند و این نمایشگاه
به عنوان جایگاه و آیین ه خوشنمای موفقیتهای بزرگ
صنعت اســباببازی کشور در ســال رونق تولید تالش
خواهد کرد تــا توانمندیها و ظرفیتهــای تولیدی و
خدماتــی این صنعت را در باالترین ســطح به مخاطبان
معرفی کند.
دومین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی با حضور
پیشــگامان تولید صنعت اسباب بازی کشور از  27تا 31
خرداد ماه در ســالن نمایشــگاهی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

