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گسترش روابط سازمان منطقه آزاد 
کیش و دانشگاه علم و صنعت ایران 
بــه منظــور پیگیــری اجرایی شــدن طرح 
شهرهوشــمند و مدرسه کســب و کار در کیش، 
مظفری در نشستی با رئیس دانشگاه علم و صنعت به 
بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداخت و پس 
از مذاکره در این خصوص، از بخش های مختلف این 

مجموعه بازدید کرد. 
به گزارش ایلنا؛  در پی انعقاد قرارداد تفاهمنامه 
همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه علم 
و صنعت ایران در خصوص طراحی، اســتقرار و راه 
اندازی شرکت های دانش بنیان در مرکز نوآوری و 
فناوری جزیره کیش که 17 مهردر این جزیره امضاء 
شد؛ دکتر مظفری ضمن گفت وگو با دکتر ذاکری 
رییس و هیات رییسه این دانشگاه ، از مرکز فناوری 
عصبی، آزمایشگاه مرجع و مرکز نیتروی دانشگاه 
علم و صنعت ایران بازدید کرد. در این دیدار دکتر 
مظفری ضمن استقبال از عملیاتی شدن تفاهم نامه 
های دو طرف با هدف برطرف شدن نیازهای کشور، 
کیش را بستری مناسب برای فعالیت های مشترک 
سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه علم و صنعت 
ایران دانســت و گفت: با توجه به استقبال شرکت 
های دانش بنیان از مرکز نوآوری کیش و تقاضاهای 
متعدد در این زمینه، برای استقرار و فعالیت شرکت 
های مورد نظر هیچ مشــکل و محدودیتی در این 
زمینه نداریم و بهره گیری از توان و اراده دانشگاه علم 
و صنعت فرصت خوبی است که بتوان از تجربیات این 
دانشگاه مطرح، در مرکز نوآوری کیش بهره برد. دکتر 
مظفری پیشنهاداتی برای عملیاتی شدن تفاهم نامه 
منعقدشده و فعالیت گسترده تر شرکت های دانش 
بنیان دانشگاه علم و صنعت ایران در جزیره کیش 
ارائه کرد و افزود: دانشگاه ها و سازمانهای دولتی و 
بخش خصوصی نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد 
دانش بنیان ایفا می کنند و برای دستیابی به اهداف 
کمی و کیفی می توانند از پروتکل های هم افزایی 
برون سازمانی به نحو شایسته ای بهره برداری کنند. 

در ادامه دکتــر ذاکری رئیس دانشــگاه علم و 
صنعت ایران نیز نکاتی را در ارتباط با تسهیل استقرار 
مجموعه های فناوری مختلف دانشگاه علم و صنعت 
ایران در کیش، نحوه عملیاتی شدن تفاهم نامه های 
منعقد شده در هفته گذشته و سال های قبل، برنامه 
ریزی برای مذاکره و دیدار مجدد طی یک ماه آینده 
و زمینه ســازی برای بهره مندی از ظرفیت های 
آموزشی و پژوهشی و علمی گسترده دانشگاه علم 

و صنعت در جزیره کیش بیان کرد. 
    

 دعوت از فعاالن حوزه های دریایی 
برای حضور در نشست کیش

 هم اندیشی نمایشگاه بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی 

نشست هم اندیشــی و هماهنگی یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ودریانوردی 
ایران با هدف بهره گیــری از ظرفیت های فکری 
وعملی فعاالن و متخصصان حــوزه های دریایی 

درکیش برگزار می شود. 
به گزارش ایلنا؛ علی عرب مدیرعامل شــرکت 
توســعه ومدیریت بنادر وفرودگاهها با بیان اینکه 
این رویداد بزرگ دریایی کشور از دوم تا پنجم دی 
سالجاری با حضور برترین تولیدکنندگان تجهیزات 
وصنایع دریایی و بزرگترین فعــاالن این حوزه در 
ســطح بین المللی به میزبانی جزیره کیش برگزار 
می شود افزود: جزیره کیش به عنوان حلقه ارتباط 
کشور با کشــورهای حوزه خلیج فارس به واسطه 
داشتن امکانات زیرســاختی خوب درحوزه بندر 
ودریا عالوه برمیزبانی از این رویداد بزرگ می تواند 
نقش اثرگذاری در ایجاد تعامل و تبادالت اقتصادی 

وتجاری با محوریت دریا  ایفا کند. 
 وی تصریح کرد: مشارکت گسترده وزارتخانه 
ها، سازمان ها، دستگاههای اجرایی وفعاالن بخش 
خصوصی ودولتی، انجمن ها وتشکل های وابسته 
، همچنین استقبال شــرکت کنندگان خارجی 
از نقاط عطف این نمایشــگاه دراین دوره است که 
درحاشــیه آن پنل ها ونشست های تخصصی نیز 

برگزار می شود. 
 علی عرب گفت: شرکت توسعه ومدیریت بنادر 
وفرودگاههای منطقه آزاد کیش تالش دارد درکنار 
میزبانی شایسته،  از این رویداد مهم کشوربه عنوان 
فرصتی برای معرفی ظرفیت ها وتوانمندیهای جزیره 
کیش استفاده کند لذا بهره گیری از پتانسیل اجرایی 
و مشارکت فکری شرکت ها و افراد فعال در حوزه های 
دریایی از رویکردهای اصلی دربرگزاری هرچه بهتر 

این نمایشگاه است. 

اخبار کیش
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محمود نوروزیه

صدور 400 بخشــنامه در یک 
سال گذشته برای فعاالن اقتصادی 
و  فضای کســب و کار  بــا توجه به 
شــرایط جنگ اقتصــادی اگر در 
خوش بینانه ترین حالت ایجاد مانع 
نکند، سم است و این مسئله ای است 
که معــاون امور اقتصــادی وزارت 
اقتصاد و دارایــی نیز به صراحت آن 

را تایید می کند.
گسترش تحریم های اقتصادی 
از یک ســو و صدور 400 بخشنامه 
طی یک ســال، توانمندی فعاالن 
اقتصادی را در ســطح  قابل توجهی 
کاهش داده اســت کــه نتایج آن 
نشــان می دهد جایگاه ایــران در 
شاخص های رقابت پذیری جهانی 
با تنزل 10پله ای به رتبه ۹۹ در بین 

141 کشور رسیده است.
یکی از چالش های بزرگ اقتصاد 
ایران وضعیت نامطلــوب »فضای 
کسب و کار« اســت؛ به گونه ای که 
حتی متولیان امر بهبود فضای کسب 
و کار نیز به نامطلوب بودن شــرایط 
اذعان دارند و رســیدن به شــرایط 
مطلوب را بســیار ســخت توصیف 

می کنند.
بر اســاس تبصره ماده 4 قانون 
بهبــود مســتمر محیط کســب و 
کار مصوب ســال۹0، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی موظف شده است 
با همکاری دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای بین المللی، جایگاه ایران 
را در رتبه بندی های جهانی کسب و 
کار بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی 
مناسب کشور را به سرمایه گذاران 

خارجی معرفی کنــد. همچنین در 
بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم 
توسعه، دولت مکلف شده در هر سال 
رتبه کشور را در شاخص کسب و کار 
10 رتبه ارتقا دهد تا در پایان اجرای 
قانون برنامه ششم سال1400( ( به 

کمتر از  70 برسد.
 تنزل 8 رتبه ای شاخص 

» ادراک فساد«
سازمان بین المللی شفافیت هر 
سال گزارشــی را پیرامون وضعیت 
فساد در بین کشور های دنیا تهیه و 
منتشر می کند که براساس آخرین 
آمار )2018( وضعیت ایران به لحاظ 
فساد در مقایسه با سال 2017 بدتر 
شده و نمره کشــورمان از ۳0 به 28 
تنزل یافته؛ ضمن اینکه رتبه ایران 
در بین دیگر کشورها نیز از 1۳0 به 

1۳8 ارتقا یافته است.
ســازمان بین المللی شفافیت، 
یکــی از مهمترین شــاخص ها در 
زمینه فســاد یعنی شاخص ادراک 
فســاد را هر ســاله تهیه و منتشر 
می کند. شــاخص ادراک فســاد، 
میزان فساد موجود در میان مقامات 
دولتی و سیاســتمداران را نشــان 
می دهد. به عبارت بهتر این شاخص 
نشــان می دهد که وضعیت فســاد 
در بخش عمومی هر کشــور چگونه 
است؟ گزارش های تهیه شده توسط 
سازمان بین المللی شفافیت بر پایه 
معیارهایی چون بررســی مدیریت 
دولتی در کشورها، شرایط دسترسی 
شــهروندان به خدمــات عمومی، 
ســاختار حقوقی و قضایی حاکم در 
کشورها و موقعیت بخش خصوصی 

است. سازمان شفافیت بین المللی، 
در گزارش مربوط به ســال 2018 
اعالم کرد که هر چقــدر نمره یک 
کشور به صفر نزدیکتر باشد، اقتصاد 
آن کشور فاســدتر است و هر چقدر 
این نمره بــه صد نزدیکتر باشــد، 
اقتصاد آن کشــور از فســاد به دور 
اســت. نمره ایران نســبت به سال 
گذشــته، با دو نمــره کاهش از ۳0 
به 28 تنزل یافته اســت که این امر 
نشان می دهد در ســال 2018 در 
مقایسه با سال گذشته فساد در ایران 
بیشتر شده است. همچنین جایگاه 
ایران در ســال 2017 در بین 176 
کشور دنیا 1۳0 بود که این جایگاه 
با هشت پله افزایش در سال 2018 
در بین 180 کشور دنیا به 1۳8 ارتقا 

یافته است.
همچنیــن طبق ایــن گزارش، 
ایــران در میان 18 کشــور منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( نیز 
جایگاهی بهتر از رده ســیزدهم را 
به دست نیاورده اســت. به عبارت 
بهتر می توان گفت در ســال 2018 
اقتصاد ایــران در بین 18 کشــور 
منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، 
یمن، لیبی و عــراق و در کنار لبنان 
پنجمین اقتصاد فاســد منطقه منا 
محسوب می شود. در بین کشورهای 
منطقه منا امارات با کسب رتبه 70 
توانسته است در رتبه2۳ام دنیا قرار 
بگیرد و رتبه اول ایــن منطقه را به 
خود اختصاص دهد. بعد از امارات، 
قطر با کســب نمره 62 و رتبه ۳۳ ام 
دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار 

گرفته است.

اما آنچه کــه اکنون مشــاهده 
می شود با توجه به اینکه دربند1۹ 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 
به موضــوع  شفاف ســازی اقتصاد، 
سالم  ســازی آن و جلوگیــری از 
اقدامات، فعالیت  ها و بروز زمینه های 
فسادزا در حوزه  های پولی، تجاری 
و ارزی اشاره شــده، شاخص های 
بین المللی منتشــر شــده نه تنها 
رســیدن به این مطلوب را نشــان 
نمی دهد بلکــه بیانگــر انحراف از 

اهداف تعیین شده است.
 اولتیماتوم رئیس جمهور 

کارساز نشد
اولتیماتــوم رئیس جمهوری به 
عنوان باالترین مقام اجرایی کشور 
به تمام دستگاه ها برای بهبود فضای 
کســب و کار 15 مهرماه بــه پایان 
رســید، اما گویا با پایان یافتن این 
مهلت هنوز دســتگاه هایی از جمله 
تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو 

به این پویش ملحق نشده اند.
راه اندازی کمپیــن پویش ملی 
بهبود کســب و کار از چندی پیش 

در کشــور آغاز شده اســت که در 
این راســتا بســیاری از دستگاه ها 
هم بــه آن پیوســتند، امــا وزارت 
بهداشــت، وزارت علوم، ســازمان 
امور استخدامی، شهرداری تهران، 
ســازمان برنامه و بودجــه از جمله 
غایبانــی هســتند کــه تاکنون به 
این ســامانه و درگاه متصل نشــده 
 و بــا وزارت اقتصــاد همکاری های 

موثر نداشته اند.
راه اندازی این کمپین برای بهبود 
فضای کسب و کار و پایداری اقتصاد 
کشور طراحی شده است که در این 
زمینه دهقــان دهنوی، معاون امور 
اقتصادی وزارت اقتصــاد و دارایی 
با بیان اینکه ۹0 درصد این ســامانه 
به مرحله اجرا رسیده است، یادآور 
شــده که به دنبال این هســتیم تا 
با راه انــدازی ایــن درگاه ملی تمام 
مجوزها از یک پنجره واحد به فعاالن 
کسب و کار ارائه شود تا مردم بتوانند 
با کمترین زمــان و کمترین هزینه 
مجوز مورد نیاز خود را دریافت کنند 
و از سوی دیگر هدف بانک اطالعاتی 
جامع از فعاالن کســب و کار محقق 

شود.
یکی از اهداف و اولویت های مهم 
این کمپین تسهیل صدور مجوزها 
در بهبود محیط کســب و کار است. 
بنا بر اطالعات ارائه شــده در حال 
حاضر 1582 عنوان مجوز رسمی در 
کشــور وجود دارد که اگر قرار باشد 
هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر 
مجوز بگیــرد، درواقع باید 105۹8 
مــدرک و اســتعالم و پرداخت در 

دست داشته باشد.
 شاخص ملی کسب و کار 

در مسیر بهبود
براســاس آخریــن نتایج طرح 
پایش ملی کســب  و کار کــه روند 
شاخص ها را در تابستان سال 1۳۹8 
نشان می دهد، شاخص ملی کسب و 
کار برای ســومین فصــل متوالی 
در مســیر بهبود گام برداشته و در 
بهترین وضعیت طی یک سال و نیم 

گذشته قرار گرفته است.
گزارش مرکز آمــار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایــران از نتایج پایش 
ملی کســب وکار در تابستان سال 
1۳۹8 نشــان می دهــد کــه رقم 
شاخص ملی کســب  و کار به 6.07 
)نمره بدترین ارزیابی 10 اســت( 
رســیده که بهتــر از وضعیت این 
شــاخص نســبت به ارزیابی فصل 
گذشــته )بهار 1۳۹8 بــا میانگین 

6.17( است. 
همچنیــن این ارزیابــی بیانگر 
آن اســت کــه از دیــد فعــاالن 
ه  کت کنند ر مشــا ی  د قتصــا ا
در ایــن پایش، در اکثر اســتان ها، 
وضعیت بیشــتر مؤلفه هــای مؤثر 
بــر محیط کســب وکار ایــران در 

 تابســتان 1۳۹8، اندکی مساعدتر 
شده است.

 موانع اصلی محیط های 
کسب و کار

براســاس گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، در تابســتان 1۳۹8 فعاالن 
اقتصــادی مشــارکت کننده در 
این پایش، ســه مؤلفــه »غیرقابل 
پیش  بینی بــودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت«، »دشواری 
تأمین مالی از بانک ها« و »بی ثباتی 
سیاســت ها، قوانین و مقــررات و 
رویه  های اجرایی ناظر بر کسب وکار 
را نامناســب ترین مولفه هــای 
کسب و کار و سه مولفه »محدویت 
دسترسی به حامل های انرژی )برق، 
گاز و گازوییــل و ...(«، »محدویت 
دسترســی به آب« و »محدودیت 
دسترسی به شــبکه تلفن همراه و 
اینترنت« را مناسب ترین مولفه های 
محیط کسب وکار کشور نسبت به 

سایر مولفه ها ارزیابی کرده اند.
شاخص کسب وکار بر اساس 

نظریه شین
بــر اســاس نظریــه عمومــی 
کارآفرینی شــین، شــاخص ملی 
محیط کسب  و کار ایران در تابستان 
1۳۹8، عدد 6.22 )عدد 10 بدترین 
ارزیابی اســت( به دست آمده است 
که بهتــر از وضعیت این شــاخص 
در ارزیابــی فصــل گذشــته )بهار 
1۳۹8 بــا میانگین 6.2۹( اســت. 
میانگین ارزیابــی محیط اقتصادی 
عدد 6.۳4 است که در ارزیابی فصل 
گذشته عدد 6.44 حاصل شده بود 
و میانگین ارزیابــی محیط نهادی 
عدد 6.1۳ است که در فصل گذشته 
عدد 6.18 ارزیابی شــده بود. نگاه 
اجمالی نشان می دهد همانند فصل 
گذشــته محیط جغرافیایی با عدد 
5.28 و محیط مالی با عدد 8.58 به 
ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اســاس نظریه عمومی 
کارآفرینی شین بوده اند. همچنین 
در این گزارش برای نخســتین بار، 
موانع و مشکالت محیط کسب وکار 
شرکت های دانش بنیان نیز گزارش 

شده است. 

اولتیماتوم رئیس جمهور برای بهبود فضای کسب و کار

تنزل۱۰پلهایایراندرشاخصرقابتپذیری

سازمان بین المللی شفافیت 
درآخرین آمار )2018( 

اعالم کرد وضعیت ایران 
به لحاظ فساد در مقایسه با 
سال 201۷ بدتر شده و نمره 

ایران از ۳0 به 28 تنزل یافته 
است ضمن اینکه رتبه ایران 
نیز در بین دیگر کشورها از 

1۳0 به 1۳8 رسیده است

گسترش تحریم های 
اقتصادی ازیک سو و صدور 
400 بخشنامه طی یک سال 
توانمندی فعاالن اقتصادی 

را در سطح  قابل توجهی 
کاهش داده است که نتایج 
آن نشان می دهد جایگاه 

ایران در شاخص های 
رقابت پذیری جهانی با 

تنزل 10پله ای به رتبه ۹۹ در 
بین 141 کشور رسیده است

گزارش ویژه

بهــره گیــری از بهترین طراحــی ها و 
اجرای هــای بی نظیرعمرانی، زمینه ســاز 

ظهور کیش متفاوت برای آیندگان است.
به گزارش ایلنا؛ مراســم اعالم برندگان 
و اهدای جوایز گروه های برگزیده مســابقه 
طراحی شــهری محورهــای امیرکبیر و 
مروارید جزیره کیش با حضور غالمحسین 
مظفــری مدیرعامل منطقــه آزاد کیش، 
مصطفی خانزادی معــاون عمرانی منطقه 
آزاد کیش، اعضای هیئــت داوران و هیئت 
اجرایی و نیز جمعی از شــرکت کنندگان 

یکشنبه 21 مهر برگزار شد.
 در این مراســم با اعالم هیئــت داوران 
کد5864 که گروهی به سرپرستی شهاب 
میرزائیان بــود رتبه نخســت را از آن خود 

کردند و شــرکت مهندسین مشاور عمارت 
خورشید به مقام دوم دست یافت.  همچنین 
شرکت اســپیدیج خاورمیانه و گروهی به 
سرپرستی بهرام رابط قنادی مشترکا حایز 

رتبه سوم شدند. 
 در این مراســم مظفری ضمن قدردانی 
از شــرکت کنندگان و مجریان این مسابقه 
گفت: مایه خوشحالی است که نام امیرکبیر 
با یک مســابقه معمــاری در جزیره کیش 
عجین شود و امیدوارم برای کارها و اقدامات 

بعدی نقطه آغازی باشد. 
 وی با بیان این که از ابتــدای حضور در 
کیش شعار ما این است که »در جزیره کیش 
یا کاری را انجام نمی دهیم یا اگر انجام دهیم 
با بهترین کیفیت باشــد«  افزود:. بر اساس 

این تفکر و این شعار اســت که وقتی بحث 
واگذاری اراضی امیرکبیر مطرح شد این ایده 
نیز شکل گرفت که طراحی شهری و معماری 
را به مســابقه بگذاریم و تالش کنیم که این 

کار سخت را عملیاتی کنیم.
 مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
با تاکید بر این که نیازمنــد کارهای جدی 
و اساسی درحوزه شهرســازی، معماری و 
طراحی شــهری درکشور هســتیم؛ گفت: 
با توجه بــه ظرفیــت های خــوب علمی 
و اجرایی کشــور در ایــن حوزه هــا،  می 
توانیم بــه لحــاظ اختیــارات و موقعیتی 
 کــه کیــش دارا اســت از ایــن ظرفیت 

به بهترین شکل   بهره ببریم.  
مظفــری با توصیه بــه بخش خصوصی 

برای حفظ روحیــه مطالبه گــری و ایده 
پردازی تصریح کرد:  ســازمان منطقه آزاد 
کیش از طرح ها و ایده های اجرایی استقبال 
کرده و  اصرار دارد تا از طریق هم اندیشی و 

همفکری کیش را برای آیندگان بسازد. 
 وی افزود: جزیره کیش مساحت کوچکی 

دارد اما می تواند الگو و پایلوت کشور باشد 
و پل ارتباطی و اتصال بــا دنیا لقب بگیرد از 
اینرو اراده ما بر همین موضوع استوار است 
و امیدوارم این حرکت ها  کــه نقطه آغاز و 
شروع است استمرار داشته و در همه طرح ها 

و پروژه های آینده گسترش یابد.

دکتر غالمحسین مظفری:

باید کیش را برای آیندگان بسازیم


