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در طی چند ماه گذشته و با توجه به رویه تعامل گرایی بیش از پیش دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد، شاهد تصویب و ابالغ قوانینی در مناطق آزاد بوده ایم که بی شک روند این جریان باعث 
اقتصادی و  آزاد کشور و حوزه های  بروز مشکالت بسیار زیاد و بعضا جبران ناپذیر در مناطق 

سرمایه گذاری آن خواهد شد.
شاید امروز خرسند باشید از عدم رای به طرح تابعیت مناطق آزاد تجاری از سرزمین اصلی که 
در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد و به آن رای مخالف داده شد و آن 
را جزء دستاوردهای مثبت خود قلمداد می کنید، اما بدانید که هیچ جا از سطر به سطر قانون 
مناطق آزاد، این اجازه را نداده که مناطق آزاد را تابع قوانین و مقررات سرزمین اصلی کنند. 
شاید ماهیت مناطق آزاد را فراموش کرده اید که اجازه حتی طرح این دست موضوعات را در 

کمیسیون های مجلس شورای اسالمی می دهید.
آزاد  مناطق  از  مختلف  دستگاه های  و  سازمان ها  نظارتی  نگاه  به  تضادی  هیچ  نگارنده  حرف 
کشور که در قانون به آن هم اشاره شده است، ندارد؛ اما بحث نظارت کجا و اعمال قوانین 

محدود کننده کجا؟!
آقایان محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، شما مسئول دفاع از حقوق تمامی سرمایه گذاران 
و فعالینی هستید که در دهه های گذشته با قوانین و مقررات تصویب شده در مجلس شورای 
ایجاد توسعه در  آزاد سرمایه گذاری نموده و باعث  اسالمی به شما اعتماد کرده  و در مناطق 

نقاط بسیار محروم کشور شده اند. 
آزاد کشور حاکم  مناطق  نگاه و عملکرد دولتی در  بود که حاکمیت،  قرار  اگر  آقایان محترم، 

شود، چه لزومی به شکل گیری این مناطق در کشور بود؟
مجموعه های  که  بوده ایم  شاهد  اقتصادی  حوزه های  در  گذشته  دهه های  در  که  همانگونه 
دولتی و شبه دولتی، جز هزینه تراشی و ایجاد بوروکراسی های پیچیده در مسیر بخش خصوصی 

عملکردی نداشته اند، پس چرا اصرار به دور باطل دارید؟
صدای  لطفا  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  محترم  مشاور  بانک،  دکتر  جناب 
تکراری  شنیدن صحبت های  جای  به  بشنوید.  را  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  اعتراضات 
فعالین  صحبت های  به  خود،  مدیران  جانب  از  آزاد  مناطق  دستاوردهای  اغراق آمیز  بعضا  و 

اقتصادی گوش فرا دهید. 
آبادانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  آقای بانک، همه ما با شما هم قسم در مسیر توسعه و 
کشور هستیم. همه فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران اگر بیشتر از مدیران شما دلسوز مناطق 
آزاد نباشند، حتم بدانید که کمتر نیستند؛ لذا باید به صحبت ها، راهکارها و پیشنهادات فعالین 

در گود اقتصاد مناطق آزاد گوش دهید.
تردید نداشته باشید که طبیعت مناطق آزاد خارج از دایره قوانین عمومی دولتی است و ایجاد 
محدودیت در این خصوص تنفس مناطق آزاد را مشکل خواهد کرد. همه به این نکته اذعان 
دارند که نقش مناطق آزاد با حفظ ماهیت واقعی آن که بر محور آزادی اقتصاد در تعامالت 
تجاری، بازرگانی و تولیدی در حوزه بین المللی است، می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری نیز در 
اقتصاد کالن کشور داشته باشد، چرا ما باید تصمیماتی بگیریم که امتحان خود را در گذشته 
برگشت آن تصمیمات  زیادی صرف  انرژی  نبوده  و دوباره  به هیچ عنوان موفق  و  داده   پس 

کنیم؟! 
به عنوان مثال طرح ایجاد شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور که در دوره ای با توجه 
به قوانین، با استقبال خوبی از طرف بانک های بین المللی روبه رو بود و در اثر یک تصمیم یک 

شبه باعث عقب گرد همان بانک ها از حضور در مناطق آزاد کشور شد!!!
جهت  در  تسهیل  در خصوص  مرکزی  بانک  مدیرکل  مساعدت  قول  از  خوشحالیم  مجددا  و 

ایجاد شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد!
سوال نگارنده از شما این است که آیا می توان با قول مساعدت مدیرکل بانک مرکزی، شعب 

بانک های خارجی را مجدد تشویق به حضور در مناطق آزاد کرد؟
افول  باعث  این نگاه  آزاد کشور است،  بزرگترین آفت در مناطق  بی شک سیطره نگاه دولتی 
آزاد  مناطق  تنزل  باعث  رویه  این  و  مناطق شده  این  مدیران  و تصمیم گیری  قدرت عملکرد 
گردیده است؛ تا زمانی که ما نتوانیم با یک برنامه ریزی درست و بلندمدت )هیچ تجربه موفقی 
در طرح های کوتاه مدت اقتصادی در هیچ کجایی ثبت نگردیده است( و ترویج نگاه مستقل 
خالء های  و  مشکالت  نمی توانند  پایتخت  در  مستقر  دولتی  مدیران  )هیچگاه  آزاد  مناطق  به 
مناطق آزاد کشور را درک کنند( و بازگرداندن توان و قدرت تصمیم گیری به مدیران مناطق 
آزاد کشور نمی توانیم شاهد پویایی این مناطق باشیم. این رویه، مناطق آزاد جدید آماده طرح 

در مجلس را نیز به بحرانی در کشور بدل خواهد کرد.

صدای فعالین بخش خصوصی را بشنوید

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک،  مرتضی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت 
قراردادهای خارجی مدنظر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از برجام، اظهار کرد: تاکنون هیچ  پس از خروج آمریکا 
قراردادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با خروج آمریکا 

از برجام متوقف نشده است.
وی ادامه داد: به طور مثال یک شرکت اروپایی در بندر 
داده  انجام  دالر  ۲۰میلیون  معادل  سرمایه گذاری  انزلی 
است و با جدیت نیز فعالیت های مرتبط با این قرارداد را 
پیگیری می کند و خللی نیز در روند کار ایجاد نشده است.
اعالم  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
میزان سرمایه گذاری خارجی مورد توافق طی پنج سال 
گذشته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خاطرنشان کرد: 
میزان سرمایه گذاری خارجی مورد توافق طی پنج سال 
گذشته رقمی معادل ۵میلیارد دالر است که تاکنون حدود 

۸۰۰میلیون دالر آن محقق شده است.
مشاور رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه سیاست های 
و  اقتصادی  مسائل  و  داخلی  سیاست های  بین المللی، 
اجتماعی از جمله موضوعات مهم در جذب سرمایه گذار 
خارجی  سرمایه گذار  یک  زمانی  گفت:  است،  خارجی 
بداند  که  کرد  خواهد  سرمایه گذاری  و  فعالیت  به  اقدام 
و  نمی شود  رو به رو  چالش  با  بین المللی  سیاست های  در 

می تواند با ثبات فعالیتش را انجام می دهد.
بعد از توافق هسته ای ایران با ۱+۵ شرایط به نحوی رقم 
برای  را  خود  تمایل  بزرگ  برخی شرکت های  که  خورد 
حضور در ایران یا عقد قرارداد با جمهوری اسالمی اعالم 
کردند که در پی آن نیز قراردادهای بزرگی بسته شد؛ اما 
این  حضور  ادامه  امریکا،  جدید  دولت  مواضع  با  اکنون 

شرکت ها با مسائل مختلفی گره خرده است.
هر چند این نکته را هم نباید نادیده گرفت که برخی دیگر 
بلندمدت  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  و  کارشناسان  از 
بزرگ،  شرکت های  با  ایران  تجاری  قراردادهای  بودن 
مانع جدی سر راه دونالد ترامپ است. از سوی دیگر عدم 
شده  موجب  نیز  روسیه  و  چین  و  اروپا  اتحادیه  حمایت 
نه تنها دولت آمریکا سر دوراهی قرار گیرد، بلکه هزینه 

خروج از برجام را برای این کشور افزایش دهد.

بازدید دکتر بانک از طرح های توسعه ای و پروژه های 
زیر ساختی عمرانی و گردشگری منطقه آزاد انزلی

صفحه 3 را بخوانید

هیچ قرارداد خارجی 
در مناطق آزاد متوقف 

نشده است

صفحه 6 را بخوانید

صفحه 8 را بخوانید

هند، عملیات توسعه ای بندر 
چابهار را آغاز می کند

افزایش صادرات در قشم 
با حمایت از تولید کاالی ایرانی

معاون وزارت کشتیرانی هند 
اعالم کرد:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

تبدیل قصر شیرین، بانه و مریوان 
به منطقه آزاد منتفی نشده است

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی اظهار داشت:

صفحه 2 را بخوانید

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اعالم کرد:

منطقه آزاد انزلی 
در مسیر توسعه پایدار

ن مقدم
س: رامی

عک
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تبدیل قصر شیرین، بانه و مریوان به منطقه آزاد منتفی نشده است

در  خارجی  بانک های  حضور  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کشور را منوط به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران دانست.

سیدتقی کبیری، درباره حضور بانک های خارجی در کشور گفت: در برنامه ششم 
توسعه کشور روی موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید شده و بدیهی است 

برای نیل به این هدف باید شرایط تسهیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: تسهیل مراودات بانکی 
بین المللی یکی از الزمه های جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است، در این 

راستا باید دیپلماسی اقتصادی کشور فعال تر باشد.
فضای  اگر  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  چایپاره  و  خوی  مردم  نماینده 
رقابتی در اقتصاد کشور مخصوصا در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر فراهم شود، به 

طور طبیعی زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی نیز بیشتر فراهم می شود.
کبیری در ادامه تصریح کرد: همان طور که برخی بانک های جمهوری اسالمی در 
خارج از کشور شعبه دارند، باید اجازه داد تا بانک های خارجی که می توانند قوانین 

جمهوری اسالمی را رعایت کنند، در ایران اقدام به تاسیس شعبه کنند.    
سوی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  قوانین  رعایت  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
مالی  اعتبار  باید  هستند،  ایران  در  بانکی  شعب  تاسیس  متقاضی  که  کشورهای 

کافی نیز برای انجام این مهم داشته باشند.
بانک های  شد: حضور  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
خارجی در کشور می تواند به نوعی فضای رقابتی در صنعت بانکداری ایجاد کند به 

نحوی که حتی بخشی از نیاز تولید را به نقدینگی حل کند.

شدن  تابع  اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مناطق آزاد به قوانین سرزمین مبدا را سلب رفتار اقتصادی آنها دانست.

با اشاره به اصالح قوانین مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد  حسن سلیمانی، 
تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشور دارند، به همین جهت اصالح قوانین مرتبط 

با مناطق آزاد از حساسیت خاصی برخوردار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در اصالحیه اخیر 
قانون مناطق آزاد، قصد بر این بود که سازمان مناطق آزاد تابع قوانین سرزمین 
اصلی شوند، با بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه در نهایت نمایندگان با آن 

مخالفت کردند.
نماینده مردم کنگاور، هریسن و صحنه در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان 
اینکه مناطقه آزاد را غیر از حاکمیت عمومی دولت می دانیم، بیان داشت: سازمان 
دولت  عمومی  حاکمیت های  از  غیر  عنوان  به  آن  طبیعت  براساس  آزاد  مناطق 
آن  مناطق خالف طبیعت  بر  مقررات حاکمیت  بنابراین وضع  محسوب می شود، 

است.
وی ادامه داد: در طرح اصالحیه اخیر، طراحان تالش دارند مناطق آزاد را تابعی از 

مقررات حاکمیت کنند، که با بحث و تبادل نظر این اصالحیه رد شد.
آزاد  مناطق  تابع شدن  تاثیر  محاسبات مجلس  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
را توضیح داد و گفت: در صورت تابع شدن با سازمان مناطق آزاد مانند شرکت 
معمولی رفتار می شود، این موضوع در واقع به معنای آن است که امکان فعالیت و 

رفتارهای اقتصادی صریح از مناطق آزاد سلب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاسیس یا ایجاد شعبه بانک خارجی در 
مناطق آزاد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد.

محمد حسن نژاد درباره تغییر شرایط تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اظهار داشت: 
تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکالت در خصوص 

ایجاد فضای رقابتی در 
صنعت بانکداری با حضور 

بانک های خارجی

سازمان مناطق آزاد
از رفتار اقتصادی 

سلب نشوند

لزوم تسهیل شرایط 
تاسیس بانک خارجی در 

مناطق آزاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

FREE ZONESمناطق آزاد مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی اظهار داشت:

اخبار مناطق آزاد

عنوان  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  بین المللی  مشاوران  نشست  نخستین 
برنامه پنجره واحد مناطق آزاد با حضور نمایندگان مجموعه های اقتصادی 

کشورهای استرالیا، گرجستان و مالزی در ماکو برگزار شد.
دکتر سلیمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست با تبیین 
ژئوپلتیکی  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  ماکو  منطقه ای  توسعه  محورهای 
منطقه در حوزه های لجستیک، گردشگری، معدن، کشت و صنعت و تولید 
مشترک با کشورهای همسایه می تواند به دورنمای توسعه علمی و مدرن 

دست یافت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو مدل توسعه منطقه را بر مبنای استفاده 
افزود:  بین المللی عنوان کرد و  بر دانش  با تکیه  از ظرفیت های محلی و 
برای رسیدن به اهداف توسعه ای نیازمند توسعه گرهای بین المللی هستیم 
میانه  آسیای  و  سیاه  دریای  حوزه  کشورهای  با  همکاری  و  تجارت  از  و 

استقبال می کنیم.
وی حمایت از سرمایه گذاران بین المللی و بخش خصوصی را از سیاست های 
تنها  نه  برنامه ریزی صحیح  با  و گفت:  برشمرد  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 

منطقه آزاد ماکو بلکه کل کشور به توسعه یافتگی دست پیدا می کند.
سلیمانی حمل و نقل و تجارت به اروپا از مسیر ماکو را ۲۰روز سریع تر و 
راحت تر از مناطق دیگر دانست و گفت: اقتصادی ترین و باصرفه ترین راه 
برای حمل و نقل و ترانزیت برای اروپا، ماکو است و این مسیر بهترین راه 

برای اتصال چین و هندوستان به اروپاست.
وی بر لزوم احداث کارگوی بین المللی برای نقل و انتقال و حمل و نقل 
بین المللی تاکید کرد و گفت: برای این منظور نیازمند یک کارگوی مجهز 

و با کیفیت در منطقه آزاد ماکو هستیم.
بنا بر این گزارش، در این نشست تونی کالسینا، نماینده مجموعه اینفروم 
استرالیا، ایراکلی مدیر دولت الکترونیک گرجستان و ایسهار مشاور دولت 
و  نظرات  نکته  بیان  به  گمرکی  امور  تسهیل  و  بنادر  توسعه  در  مالزی 

پیشنهادات خود در خصوص منطقه آزاد ماکو پرداختند.

رئیس بانک ملی شعبه جلفا از آمادگی این بانک برای افتتاح سپرده های 
ارزی در منطقه آزاد ارس خبر داد.

یوسف محسن زاده با اعالم این خبر، گفت: برای اجرای تصمیم های ستاد 
اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست های جدید ارزی، دایره ارزی بانک 

ملی شعبه جلفا آماده افتتاح انواع حساب های ارزی است.
وی افزود: مشتریان با پرداخت ارز به صورت اسکناس می توانند نسبت به 

افتتاح هر یک از انواع حساب های ارزی اقدام کنند.
قرض الحسنه  حساب های  چون  گزینه هایی  داشت:  اظهار  محسن زاده 
پس انداز با قابلیت شرکت در قرعه کشی سالیانه بانک ملی ایران، حساب 
جاری با قابلیت دریافت دسته چک ارزی و حساب سرمایه گذاری مدت دار 
با قابلیت دریافت سود در اختیار عالقه مندان به سرمایه گذاری ارزی قرار 

می گیرد.
به  اسکناس  پرداخت  با  صرفا  مذکور  حساب های  افتتاح  کرد:  تاکید  وی 
زمان،  هر  در  و  مشتری  درخواست  به  و  می گیرد  انجام  فیزیکی  صورت 
وجه مورد درخواست مشتری به صورت اسکناس ارزی بازپرداخت می شود.

رئیس بانک مرکزی شعبه جلفا در زمینه شرایط افتتاح حساب های ارزی، 
با  تصریح کرد: حساب های قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری 
حداقل 1۰۰دالر یا یورو و حساب های مدت دار ارزی با حداقل 1۰۰۰دالر 

یا یورو قابل افتتاح است.
محسن زاده در ادامه گفت: حساب های مدت دار ارزی حداقل یک ماهه و 
حداکثر یکساله با نرخ سود سالیانه پنج درصد برای حساب های دالری و 

چهار درصد برای حساب های یورویی محاسبه و پرداخت می شود.
او در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: در هفته های آتی با 
این  بین المللی  و  ارزی  کارشناسان  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  هماهنگی 
بانک در این سازمان حضور خواهند داشت تا طرح های کاربردی و عملیاتی 
ارزی را در حضور سرمایه گذاران حوزه های مختلف این منطقه تشریح کنند.

با  تا  است  تالش  در  جلفا  شعبه  ملی  بانک  گفت:  پایان  در  محسن زاده 
ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  همکاری 
این  در  موجود  ارزی  مشکالت  و  مسائل  حل  جهت  در  موثری  گام های 

منطقه براساس سیاست های ارزی دولت، بردارد.

مدیر  حضور  با  دبستان  سن  زیر  کودکان  برای  سیاست گذاری  جلسه  اولین 
آموزش، تعالی و بلوغ کسب  و کار سازمان منطقه آزاد اروند، رئیس بهزیستی 
مربیان  از  تنی چند  و  دو شهرستان  پرورش  آموزش  و  از  نمایندگانی  آبادان، 

مهدهای کودک در محل این سازمان برگزار شد.
این جلسه با هدف هم افزایی میان دستگاه های مربوطه در جهت توانمندسازی 

و ساماندهی هر چه بیشتر مهدهای کودک در سطح منطقه، تشکیل شد.
علی الیاسی مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب  و کار سازمان منطقه آزاد اروند ضمن 
تاکید به اهمیت دادن به این گروه سنی حساس افزود: هزینه کردن در این راستا قطعا 
سرمایه گذاری سودمندی است اما نه به لحاظ اقتصادی، بلکه گام نهادن در این مسیر 

سرمایه گذاری اجتماعی و انسانی در جهت رشد و بلوغ نسل های بعدی خواهد بود.
بااهمیت ترین گروه های سنی خواند و  از  را یکی  الیاسی جامعه هدف جلسه 
گفت: مدیریت آموزش منطقه آزاد اروند آمادگی الزم جهت حمایت از برگزاری 
کلیه کالس های آموزشی جهت مربیان به اداره بهزیستی را در همین جلسه 
اعالم می کند و همکاری خود را نسبت به هر دوره ای که این اداره در جهت 

رشد هر چه بیشتر مربیان خود الزم بداند، دریغ نخواهد کرد.
جهت  بیشتر  دستگاه های  حضور  با  جلسات  این  بودن  ادامه دار  از  الیاسی 

هم فکری و هم اندیشی در آینده ای نزدیک خبر داد.

نقل و انتقال پول را حل می کند.
نماینده مردم مرند در مجلس دهم شورای اسالمی، ادامه داد: اگر بانک ارزی خارجی در 
کشور ایجاد شود، می تواند زمینه ساز رشد جذب سپرده های ارزی باشد، نباید فراموش کرد 

میزان قابل توجهی ارز خانگی در کشور وجود دارد که باید از انباشت آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش تاسیس یا ایجاد شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد اقتصادی در تسهیل 
امور بانکی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر به منطقه آزاد اقتصادی ارس 

مصوبه ای برای تاسیس بانک خارجی در منطقه داشتند.
حسن نژاد گفت: اقدامات دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای برداشتن شرط 
اعتبار 1۵۰میلیون یورویی برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد می تواند به توسعه 

اقتصادی  مناطق آزاد کمک کند و مورد حمایت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: یک بانک اوکراینی قرار است 

در منطقه آزاد اقتصادی ارس اقدام به تاسیس شعب بانکی کند.

مجلس

به گفته مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، موضوع مصوبه 
هیات دولت در ارتباط با عملیاتی کردن و فعال سازی مناطق ویژه 
اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل بانه و مریوان و قصرشیرین 

هیچ گونه تضادی با تبدیل این مناطق به منطقه آزاد تجاری ندارد.
اسحاق  توسط  که  مصوبه ای  در  وزیران  هیات  جاری  1۳خردادماه 
که  کرد  اعالم  شد،  ابالغ  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری، 
مکلفند  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمانشاه  کردستان،  استانداران 
آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  با همکاری  ظرف مدت یک سال 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه 
مصوب  اقتصادی  ویژه  منطقه  ۲۳منطقه  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
سال 1۳۹۸ و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1۳۸۹ 
و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهالن 
مناطق  فعال سازی  و  کردن  عملیاتی  به  نسبت  سال 1۳۹۸  مصوب 
ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی 
بانه و مریوان در استان کردستان، قصرشیرین و اسالم آباد غرب در 
استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه-زاهدان در استان سیستان و 

بلوچستان اقدام کنند.
ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر  آهنگران،  جعفر  رابطه  این  در 
اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 
اقتصادی - در توضیح این مصوبه گفت: موضوع ایجاد مناطق آزاد 
جدید نظیر قصرشیرین، بانه و مریوان به هیچ وجه منتفی نشده است 
که  اقتصادی  ویژه  منطقه  فعال سازی  مصوبه  بین  ارتباطی  هیچ  و 
توسط هیات دولت به تازگی ابالغ شده و الیحه ایجاد هشت منطقه 
آزاد تجاری-اقتصادی جدید که هم اکنون در مجلس شورای اسالمی 

در دست بررسی است، وجود ندارد.
وی ادامه داد: قرار است تا تصویب الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید، 
زیرساخت های مربوط به مناطق ویژه ای نظیر قصرشیرین در دستور 
کار قرار گیرد، که این موضوع سبب تسهیل روند ایجاد مناطق آزاد 

نیز خواهد شد.

ایجاد  ویژه ای که  مناطق  است  آهنگران، دولت عالقه مند  به گفته 
راستای  در  مردمی،  مطالبات  به  توجه  با  و  شوند  فعال  شده اند، 

بهره وری گام بردارند. 
وی در پاسخ به اینکه مصوبه دولت گمانه زنی هایی را در ارتباط با 
منتفی شدن تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد رقم زده است، تصریح 
کرد: خیر؛ اینگونه نیست و به هیچ وجه موضوع تبدیل قصرشیرین به 

منطقه آزاد تجاری-اقتصادی منتفی نشده است.
شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
ایجاد  الیحه  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق 
هشت منطقه آزاد تجاری-اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مربوط  تنها  این موضوع  و  است  بررسی  در دست  اسالمی  شورای 
ایجاد  و  فعال سازی  خواستار  دولت  و  نیست  قصرشیرین  منطقه  به 
زیرساخت های الزم در سه منطقه ویژه بانه و مریوان، قصرشیرین 

و میرجاوه شده است.
سایر  از  جلوتر  قصرشیرین  آزاد  منطقه  نقشه  کرد:  تاکید  آهنگران 

مناطق در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.  
بود که رئیس جمهوری،  تیرماه سال 1۳۹۵  گفتنی است، چهاردهم 
ویژه  1۲منطقه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  هفت  ایجاد  الیحه 
اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کرد. پس از آن نیز دولت یک الیحه جدید در خصوص ایجاد منطقه 
آزاد قصرشیرین را به مجلس شورای اسالمی برد تا ایجاد این هشت 

منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
بر  عالوه  می شود  داده  اجازه  دولت  به  الیحه  این  براساس 
)مهران(،  ایالم  )اینچه برون(،  گلستان  استان های  در  قصرشیرین، 
)بانه،  بلوچستان )سیستان(، کردستان  و  )اردبیل(، سیستان  اردبیل 
مریوان(، هرمزگان )جاسک(، بوشهر )بوشهر(، منطقه آزاد تجاری-

 صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، 
ایجاد کند.

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی  بانک،  مرتضی  این  از  پیش 
منطقه  ایجاد هشت  که الیحه  بود  کرده  اعالم  ایسنا  به  اقتصادی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مربوطه  کمیسیون های  در  جدید  آزاد 
این  سال 1۳۹۶  پایان  از  پیش  بود  قرار  و  گرفته   قرار  بررسی  مورد 
دلیل  به  اما  شود،  تصویب  و  طرح  مجلس  علنی  در صحن  الیحه 

با بررسی الیحه بودجه سال 1۳۹۷  همزمانی تصویب الیحه مذکور 
در مجلس شورای اسالمی، شاهد طوالنی شدن روند تصویب الیحه 
ایجاد مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی جدید بودیم. موضوعی که کماکان 
در کمیسیون های مربوطه پیگیری می شود و با گذشت سه سال از 

طرح آن، زمان دقیقی برای تصویب مشخص نیست.
در ذیل تصویر مربوط به مصوبه هیات دولت در تاریخ 1۳خردادماه 
سال جاری نیز آورده شده که ماده 1۴ آن مربوط به عملیاتی کردن و 

فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب است.

الگوسازی پنجره واحد منطقه آزاد ماکو 
کلید خورد

افتتاح سپرده های ارزی در بانک ملی 
شعبه منطقه آزاد ارس

هم افزایی در جهت توانمندی سازی 
مهدهای کودک

طی نشستی با حضور مشاوران و نمایندگان 
استرالیا، گرجستان و مالزی:

رئیس بانک ملی شعبه جلفا خبر داد:

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب وکار سازمان منطقه آزاد اروند:



اخبار - انزلی

طرح های  جذب  اقتصادی  شاخص  در  انزلی  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاری طی دو ماهه نخست سال ۹۷ در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۳۷.۵درصد رشد داشته است.
بر این اساس، طی این مدت از میان طرح های سرمایه گذاری 
بررسی  از  بعد  ۱۱طرح  برای  سرمایه گذاری  مجوز  شده،  ارائه 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  قیاس  در  که  شد  صادر  تایید  و 
که ۸مجوز سرمایه گذاری از سوی این سازمان صادر شده بود، 
بیانگر افزایش ۳۷.۵درصدی در این شاخص مهم در حوزه های 
و  ارزیابی می شود  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالیت های  با  مرتبط 
حوزه های فعالیت ۱۱مجوز سرمایه گذاری صادر شده در منطقه 
مجتمع های  احداث  هتل،  ساخت  زمینه های  در  انزلی  آزاد 
و  تفریحی  مجموعه های  ساخت  و  خدماتی  مراکز  مسکونی، 

اقامتی است.
از سوی دیگر ارزش طرح های سرمایه گذاری اظهار شده از سوی 
شرکت های فوق ۲۷۱۰میلیارد ریال اعالم شده که در برابر رقم 
رشد  از  ابتدایی سال ۹۶  ماه  دو  در  اعالمی  ریال  ۲۲۸۵میلیارد 
۱۸.۵درصدی در خصوص ارزش طرح های سرمایه گذاری جذب 

شده در منطقه آزاد انزلی خبر می دهد.
بنا بر این گزارش، تداوم مسیر رشد طی شده از سوی سازمان 
اقتصادی، ظرف چهار  در شاخص های مهم  انزلی  آزاد  منطقه 
است  اقتصادی  کارشناسان  توجه  مورد  نکات  از  گذشته  سال 
سرمایه گذاران  از  حمایت  راهبردی  سیاست های  تداوم  که 
و  کرد  عنوان  آن  دلیل  مهم ترین  باید  را  اقتصادی  فعالین  و 
از شرکت های  تشویقی- حمایتی  بسته های  ارائه  در عین حال 
پرداختی  بانکی  تسهیالت  تعداد  و  میزان  افزایش  دانش بنیان، 
به منظور تامین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی منطقه، 
چرخه  به  آنها  بازگرداندن  و  راکد  تولیدی  ۶۲واحد  فعال سازی 
تولید، به همراه برگزاری و حضور در نمایشگاه های تخصصی 
که  عمرانی-زیرساختی  پروژه های  تکمیل  خارجی،  و  داخلی 
مهم ترین آنها بهره برداری از فاز نخست مجتمع بندری کاسپین 
به عنوان بزرگترین طرح زیرساختی مناطق آزاد کشور، در کنار 
تمامی معافیت ها و مزایای  اجرای  فعالیت های بورس و  رونق 
موجود در منطقه آزاد انزلی که منجر به رونق فضای کسب و 
کار در سطح استان و منطقه شده است را می توان از مهم ترین 
شاخص های  در  سازمان  این  رشد  به  رو  مسیر  تداوم  عوامل 

اقتصادی ارزیابی کرد.
الزم به ذکر است، ایجاد جاذبه ها و امکانات جدید گردشگری 
تفریحی  کشتی های  اسکله  احداث  جمله  از  منطقه  سطح  در 
کشور،  شمال  دریایی  تفریحات  مرکز  مجهزترین  )مارینا(، 
با  که  ایران  ساخت  حال  در  آکواریوم  مجموعه  بزرگترین 
سرمایه گذاری خارجی در حال تکمیل است و اجرای طرح های 
رشد  به  رو  روند  دیگر دالیل  از  را می توان  متنوع گردشگری 
صنعت  با  مرتبط  عرصه های  در  فعال  سرمایه گذاران  حضور 

گردشگری اعالم نمود.

افزایش ۳۷.۵درصدی تعداد 
طرح های سرمایه گذاری جذب 

دبیر شده در منطقه آزاد انزلی و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی  دکتر 
با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
همراهی دکتر مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
توسعه ای  طرح های  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
جاذبه های  و  عمرانی  پروژه های  و  زیرساختی  و 

گردشگری این منطقه بازدید به عمل آورد.
بنا بر این گزارش، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
گردشگری  پروژه  از  ابتدا  کشور  اقتصادی  ویژه 
بخش  مستقیم  سرمایه گذاری  با  که  آکواریوم 
۳۰میلیون  بر  بالغ  اعتبار  با  و  خارجی  خصوصی 
خزندگان  باغ  و  آکواریوم  بزرگترین  شامل  یورو 
سینماهای  سرپوشیده،  شهربازی  کشور ، 
و  آکواریم  تونل  اقامتی ،  سوئیت های  چندبعدی، 
بخش های تجاری و خدماتی که در ماه آینده به 

بهره برداری می رسد، بازدید کرد.
تفریحات  مرکز  از  رئیس جمهور  مشاور  ادامه  در 
دریایی که مجهزترین مرکز تفریحات دریایی در 
شمال کشور است و نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی 
که یکی از جاذبه های گردشگری و ساحلی استان 
گیالن به شمار می آید و فاز تجارت و گردشگری 

این منطقه بازدید نمود.
عنوان  به  کاسپین  بندری  مجتمع  از  بازدید 
کشور  آزاد  مناطق  زیرساختی  پروژه  بزرگترین 
موج  خزر،  دریای  در  ایران  بندر  بزرگترین  و 
احداث  اسکله های  شرقی،  و  غربی  شکن های 
بلوار  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری  با  شده 
دسترسی به مجتمع بندری، سیلو، انبار و مخازن 
سوخت در پسکرانه این بندر و همچنین نخستین 
در  که  خزر  دریای  در  ایران  گردشگری  اسکله 
با سرمایه گذاری بخش  و  کاسپین  بندر  مجاورت 
تفریحی  ۳۰۰شناور  از  بیش  و ظرفیت  خصوصی 

برنامه های مشاور  از دیگر  در حال احداث است، 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی کشور بود.

دومین  مراسم  در  بانک  دکتر  است،  ذکر  به  الزم 
سالگرد شهید مدافع حرم جهانگیر جعفری نیا اولین 
شهید مدافع حرم منطقه آزاد انزلی حضور پیدا کرد 
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ANZALIانزلی
بازدید دکتر بانک از طرح های توسعه ای و پروژه های زیر ساختی عمرانی و گردشگری منطقه آزاد انزلی

و ضمن نثار فاتحه بر سر مزار آن شهید واالمقام، 
و  دیدار  جعفری نیا  شهید  خانواده  با  نزدیک  از 

گفت وگو نمود.

اجتماعی  فرهنگی  معاون  فاتحی  مجید 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
اجرا  مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه های 
ایام ماه مبارک  این سازمان در  از سوی  شده 
سالگرد  بزرگداشت  برنامه های  و  رمضان 

رحلت امام خمینی را تشریح کرد.
خود  متبوع  سازمان  رویکرد  مهم ترین  وی 
و  مردمی  توانمندی های  از  بهره گیری  را 
در  منطقه  محلی  جوامع  عمومی  مشارکت 
در  اسالمی  فرهنگ  اشاعه  و  حفظ  راستای 
ماه مبارک رمضان اعالم کرد و اظهار داشت: 
سطح  در  قرآن  با  شبی  مراسم های  برگزاری 
ساده  افطاری  طرح  اجرای  همراه  به  منطقه، 
مختلف  قشرهای  حضور  با  مساجد  سطح  در 
صلواتی  افطاری  ایستگاه های  برپایی  مردمی، 
در دو روز پایانی هفته در محدوده فاز تجارت 
جشن  مراسم  اجرای  و  منطقه  گردشگری  و 
تکیه  با  روستاها  سطح  در  حسن  امام  والدت 
اقدامات  این  از جمله  توانمندی های محلی  بر 

بود.
شعائر  حفظ  به  سازمان  ویژه  توجه  از  فاتحی 
مبارک  ایام  این  در  رمضان  مبارک  ماه 
طرح های  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره ای 
تبلیغات محیطی در سطح منطقه که مسافرین 
لزوم  با  مرتبط  احادیث  و  احکام  با  را  محترم 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت:

بهره گیری از توانمندی های مردمی در راستای حفظ و اشاعه فرهنگ اسالمی 
رعایت هنجارهای شرعی و عرفی این ماه در 
به  امر  وظیفه  انجام  و  نماید  آشنا  عام  مالء 
اقدامات  از  بخش  دو  منکر  از  نهی  و  معروف 
این سازمان در زمینه رعایت موازین  تبلیغاتی 

ماه مبارک رمضان بود.
سازمان  گردشگری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
عزاداری  ایام  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
با  میثاق  تجدید  جهت  مناسبی  فرصت 
عزای  اقامه  و  خمینی)ره(  امام  آرمان های 
ستاد  برنامه های  است،  علی)ع(  امام  شهادت 
تشریح  را  منطقه  خمینی)ره(  امام  ارتحال 
رحلت  ایام  تقارن  دلیل  به  افزود:  و  کرد 
علی)ع(  امام  شهادت  با  خمینی)ره(  امام 
برپایی  و  محیطی  تبلیغات  طرح های  اجرای 
در  سازمان  اولویت های  از  مذهبی  برنامه های 
این روزهای عزیز بود و در عین حال معاونین 
سالگرد  برنامه های  در  سازمان  مدیران  و 
جمهوری  مقدس  نظام  بنیانگذار  رحلت 
منطقه  محدوده  شهرهای  سطح  در  اسالمی 
حضور پیدا کردند و از سوی دیگر برنامه های 
متنوع عزاداری در سطح سازمان و روستاهای 
منطقه آزاد انزلی در دستور کار قرار داشت که 
مساجد،  همکاری  با  مذهبی  برنامه های  این 
کانون های مذهبی و اعضای شوراهای منطقه 

به اجرا درآمدند.

منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه پایدار در مدت دو ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت:

ظرف چهار سال گذشته منطقه آزاد انزلی با مدیریت دکتر رضا مسرور استراتژی سازمان 
عامل بر این منطقه را بر دستیابی به هدف تبدیل شدن به مرکز داد و ستد کاالهای 
استراتژیک و مرکز صادرات و صادرات مجدد به کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز 
طراحی و اجرا کرده و براساس این طرح، سه قطعه پازل را به صورت همزمان در سطوح 

مختلف پیگیری و عملیاتی نموده است.
این اقدامات حول سه محور ایجاد زیرساخت های بندری و ریلی، ایجاد و رونق بورس 
کاالی منطقه و همچنین راه اندازی کریدورهای ترانزیتی عبوری از منطقه طراحی و 

اجرایی شده است.
راه اندازی  و  رونق  منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اخیر  سال  چهار  اقدامات  اهم 

کریدورهای ترانزیتی عبوری از منطقه از قرار ذیل است:
بندری  مجتمع  ساخت  طریق  از  انزلی  آزاد  منطقه  در  جدید  ظرفیت های  ایجاد   -۱

کاسپین و تالش در جهت اتصال ریل راه آهن به آن
۲- برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی با سفرای کشورهای حاشیه دریای خزر 

و همچنین برخی از مهم ترین فعاالن اقتصادی کشورهای مزبور
۳- انعقاد تفاهم نامه های همکاری میان این سازمان با مناطق ویژه اقتصادی اکتائو از 

کشور قزاقستان و لوتوس واقع در جمهوری آستراخان کشور روسیه
4- برنامه ریزی و پیگیری به منظور برگزاری نخستین اجالس شورای همکاری مناطق 
آزاد و ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر و مناطق آزاد و ویژه مسیر کریدور شمال-
  جنوب )الزم به ذکر است این طرح از سوی دکتر مسرور ظرف دو سال گذشته مطرح و 
پیگیری شده و امید می رود با برگزاری و تشکیل این سازمان زمینه توسعه همکاری های 

کشورهای حاشیه دریای خزر با محوریت منطقه آزاد انزلی فراهم شود(

اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای ایجاد و رونق بورس کاال 
در منطقه آزاد انزلی:

بورس کاالی منطقه آزاد انزلی با همکاری بورس کاالی ایران به عنوان اولین تاالر 
بورس کاال در مناطق آزاد کشور، در این منطقه راه اندازی و فعال شده و طی این مدت 
بازار  این  توسعه  و  رونق  جهت  در  را  متنوعی  تشویقی  و  حمایتی  طرح های  سازمان 
در دستور کار خود داد، که موجبات افزایش سطح و ارزش معامالت و در عین حال 

تنوع بخشی به محصوالت عرضه شده، پدید آمده است.
مهم ترین برنامه های صورت گرفته جهت ایجاد زیرساخت های بندری و ریلی در منطقه 

آزاد انزلی:
حال  در  بندر  بزرگترین  عنوان  به  کاسپین  بندری  مجتمع  موج شکن های  احداث   -۱

ساخت کشور در دریای خزر
عنوان  )به  کاسپین  بندری  مجتمع  در  اسکله  پست  دو  از  بهره برداری  و  ساخت   -۲
محترم  ریاست  حضور  با  که  کشور(  آزاد  مناطق  عمرانی-زیرساختی  پروژه  مهم ترین 

جمهور انجام شد
۳- تملک و آزادسازی اراضی و بهره برداری از مسیر دسترسی و فراهم شدن شرایط 

ریل گذاری و احداث خط راه آهن به مجتمع بندری کاسپین
4- بخشی از اراضی پسکرانه مجتمع بندری کاسپین تملک شده و تملک بخشی دیگر نیز 
در سالجاری انجام خواهد شد؛ از سوی دیگر به صورت همزمان سایر تاسیسات این مجتمع 
بندری در حال آماده شدن است که در این میان با حضور معاون اول رئیس جمهور برج 
دیده بانی و زیرساخت هایی همچون محوطه سازی مورد بهره برداری قرار گرفت و این در 
حالی است که احداث سایر زیرساخت های این مجتمع بزرگ بندری در حال ساخت می باشد. 

منطقه آزاد انزلی در مسیر تبدیل شدن به هاب داد و ستد کاالهای استراتژیک دریای خزر
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نامهارزیبهرئیسجمهور

دغدغه فعاالن اقتصادی در شرایط ارز تک نرخی
SPECIAL CASESپرونده ویژه

مجلس

گزارش: فریبا شیخی

ارزی  مطالبه  چهار  روحانی،  حسن  به  نامه ای  در  اقتصادی  فعاالن 
بخش خصوصی را از دولت اعالم کردند. بعد از اجرای سیاست جدید 
ارزی در اواخر فروردین ماه امسال و اعالم نرخ ۴۲۰۰تومانی به عنوان 
تنها نرخ رسمی بازار، بخش خصوصی خواستار تعدیل نرخ متناسب 
با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری شد. از سوی دیگر، با توجه به 
پیشنهاد  این  نرخ ۴۲۰۰تومان،  با  دریافت دالر  برای  واردات  عطش 
اساسی،  کاالهای  واردات  برای  تنها  مذکور  نرخ  که  شده  مطرح 
نرخ  با  واردات  بقیه  و  یابد  اختصاص  تولید  واسطه ای  و  سرمایه ای 
توافقی از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود. فعاالن اقتصادی 
همچنین بر لزوم بازنگری مجدد در فهرست کاالهای وارداتی مشمول 
دریافت ارز با نرخ رسمی تاکید کردند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه 
صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز به صورت مستقیم به واردکنندگان 
شده اند، پیشنهاد شده مبنای تعیین نرخ به صورت توافقی )به استثنای 
میعانات گازی( مجاز  پتروشیمی و  از صادرات محصوالت  ناشی  ارز 
شمرده شود و مازاد نرخ به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی تلقی شود. 
فعلی،  فضای  و  رویه  تداوم  که  پیش بینی می کنند  اقتصادی  فعاالن 
منجر به آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد شد و 
ابراز امیدواری کردند که دولت با اتخاذ سیاست های جامع نگرانه، از 

بروز آن جلوگیری کند.
در  ارزی  سیاست های  اصالح  منظور  به  خصوصی  بخش  فعاالن 
این  در  دادند.  ارائه  را  ۴پیشنهاد  رئیس جمهوری،  به  خطاب  نامه ای 
تیم  و  رئیس جمهوری  معاون  اول  برای  آن  از  رونوشتی  که  نامه 
تغییرات  براساس  ارز  نرخ  تعدیل  شده،  ارسال  نیز  دولت  اقتصادی 
واسطه ای  اساسی،  کاالهای  به  ۴۲۰۰تومانی  ارز  تخصیص  تورمی، 
وارداتی مشمول  بازنگری مجدد در فهرست کاالهای  و سرمایه ای، 
و  مجاز  صرافی های  مجدد  فعال سازی  و  رسمی  نرخ  با  ارز  دریافت 
مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به صورت توافقی )به استثنای ارز ناشی از 
محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی( برای صادرکنندگان به عنوان 
۴پیشنهاد بخش خصوصی به منظور اصالح سیاست های ارزی مطرح 
توجه  پیشنهاد  چهار  این  از  یکی  به  جهانگیری  اسحاق  است.  شده 
ابالغ  نامه ای  قالب  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  و   کرده 
کرده تا در تهیه فهرست گروه های صادراتی مشمول بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نیما، با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
نامه در پی دغدغه های فعاالن  این  کشاورزی تهران مشورت شود. 
در  سنتی  صادراتی  کاالهای  گرفتن  قرار  زمزمه  بر  مبنی  اقتصادی 
فهرست کاالهایی که مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 
چهار روش اعالم  شده از سوی دولت با نرخ ۴۲۰۰تومان، به وزارت 

صنعت ارسال شده است.
منظور  به  را  دستورالعملی  دولت  جاری  سال   فروردین ماه  اواخر 
قیمت  در  نیز  دالر  دیگر  سوی  از  کرد.  ابالغ  ارز  بازار  ساماندهی 
بسیاری  انتقاد  مورد  موضوع  این  اما  شد،  تک نرخی  ۴۲۰۰تومان 
را  شده  تعیین  نرخ  نه  آنها  چراکه  گرفت؛  قرار  اقتصادی  فعاالن  از 
به  عنوان  ارز  دستوری  شدن  تک نرخی  به  نه  و  می دانستند  واقعی 
تایید  مهر  کشور،  ارزی  بحران های  از  عبور  برای  عملیاتی  راهکار 
می زدند. عالوه بر این در بخشنامه های ارزی، صادرکنندگان مکلف 
چرخه  به  ۴۲۰۰تومان  نرخ  با  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگرداندن  به 
که  بودند  باور  این  بر  سنتی  صادرکنندگان  اما  شدند.  کشور  اقتصاد 
چنانچه این گروه از کاالها معاف از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
به چهار روش تعیین شده )واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی 
ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری 
دچار  واقعی  خصوصی  بخش  صادرات  نشوند،  بانک ها(  نزد  ارزی 
تدوین  بر  مبنی  خبری  پیش  چندی  شد.  خواهد  زیادی  مشکالت 
فهرست کاالهایی که مشمول بازگرداندن ارز با مکانیزم های تعیین 
از آن بود  شده از سوی دولت می شوند، منتشر شد. شنیده ها حاکی 
موضوع  این  گرفته اند.  قرار  فهرست  این  در  نیز  سنتی  کاالهای  که 
واکنش های زیادی را از سوی صادرکنندگان این گروه از کاالها به 
اتاق های  و  خصوصی  بخش  فعاالن  نگرانی  باعث  و  داشت  دنبال 
بازرگانی شد. از این رو اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  درخواست  پی  در 
تهیه فهرست گروه های  در  از بخش خصوصی  نظرخواهی  بر  مبنی 
صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما طی 
نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرده که در تهیه یا 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  اتاق  با  اصالح فهرست 

مشورت شود.

۴پیشنهاد بخش خصوصی
به  نامه ای  طی  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  خوانساری،  مسعود 

رئیس جمهوری که رونوشتی از آن برای معاون اول وی نیز ارسال شده 
است، به چهار مطالبه ارزی بخش  خصوصی از دولت اشاره کرد. در 
بند اول این نامه آمده است: »با توجه به وجود انتقاداتی بر نرخ رسمی 
اعالم شده، پیشنهاد می شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات 
جمهوری  مرکزی  بانک  کار  دستور  در  جاری  سال   پایان  تا  تورمی 
اسالمی قرار گیرد.« البته دولت اعالم کرده این نرخ به  صورت شناور 
بوده و بین ۵ تا ۶درصد افزایش می یابد. اما حتی افزایش دستوری 
نرخ نیز مورد قبول فعاالن اقتصادی نیست و آنها معتقدند این نرخ باید 

براساس ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین شود.
در بند دوم این نامه چنین اشاره می شود: »تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی 
به کاالهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکالت دولت و بانک 
مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای 
بنابراین  کرد،  خواهد  مواجه  مشکل  با  را  دولت  مدیریت  واردات، 
اساسی،  کاالهای  واردات  برای  تنها  مذکور  نرخ  می شود  پیشنهاد 
با  واردات  الباقی  و  یافته  اختصاص  تولید  واسطه ای  و  سرمایه ای 
نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی تامین 

شود.«
وزارت  گزارش  براساس  که  کرده  اعالم  دولت  سخنگوی  اخیرا 
بر  بالغ  خردادماه  ششم  روز  تا  جاری  سال   ابتدای  از  صنعت، 
کاال  ۲۱۶قلم  و  ۱۸۲هزار  برای  دالر  ۷۷۴میلیون  و  ۱۹میلیارد 
جمشید  پیش  چندی  آنکه  حال  است.  گرفته  صورت  ثبت سفارش 
ارزی  ثبت سفارش  میزان  درباره  رئیس جمهوری  معاون  انصاری، 
حدود  ۲۶اردیبهشت ماه  تا  امسال  فروردین  ابتدای  »از  بود:  گفته 
این  است.  شده  انجام  ثبت سفارش  کشور  در  دالر  ۹.۸میلیارد 
دالر  ۴.۹میلیارد  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  که  است  حالی  در 

ثبت سفارش ارزی انجام شده بود.« 

تا  ۲۶اردیبهشت ماه  )از  ۱۱روز  طی  که  می دهد  نشان  آمارها  این 
که  گرفته  صورت  ثبت سفارش  دالر  ۱۰میلیارد  حدود  ۶خردادماه( 
که  باورند  این  بر  کارشناسان  می شود.  محسوب  قابل توجهی  رکورد 
این اتفاق منعکس کننده استقبال از یارانه ارزی در ثبت سفارش های 
واردات است. ارزیابی ها نشان می دهد به  دلیل اینکه فعال گروه بندی 
خاصی برای دریافت ارز وجود ندارد و تمام کاالها می توانند از دالر 
آنکه  حال  است؛  رفته  باال  تقاضا  میزان  کنند،  استفاده  ۴۲۰۰تومانی 
اما  است.  ارزی  مدیریت  نیازمند  که  دارد  قرار  شرایطی  در  کشور 
دولت با نرخ گذاری اداری به سمت یارانه دادن به گروه های مختلف 
وارد کننده پیش رفته است، از این رو در این بند از نامه اتاق بازرگانی، 
بر تخصیص ارز رسمی )۴۲۰۰تومانی( به سه گروه کاالیی )اساسی، 
واسطه ای و سرمایه ای( تاکید شده است تا منابع ارزی دولت نیز به 

این طریق مدیریت شود.
بند سوم این نامه نیز در ادامه بند دوم بوده و با اشاره به تخصیص 
ارز به گروه های کاالیی نام برده، پیشنهاد داده است: ضمن بازنگری 
نرخ  با  ارز  دریافت  مشمول  وارداتی  کاالهای  فهرست  در  مجدد 
رسمی، مطابق بند ۲ و تفکیک مجدد کاالهای اساسی، واسطه ای و 
کاالهای  ارز  تامین  و مصرفی،  غیرضروری  کاالهای  از  سرمایه ای 
تا  واگذار  ایشان  به  مجاز  صرافی های  مجدد  فعالیت  با  اخیر  گروه 
محصوالت  استثنای  )به  غیرنفتی  صادرات  از  حاصل  ارز  محل  از 
مرکزی  بانک  توافقی،  صورت  به   و  گازی(  میعانات  و  پتروشیمی 
افزایش  از  و  گرفته  دست  در  مجددا  را  آزاد  بازار  مدیریت  بتواند 
این  اتخاذ  با  آورد.  به عمل  جلوگیری  بازار سریعا  در  ارز  نرخ  کاذب 
کاهش  بازار،  و  رسمی  ارز  نرخ  اختالف  تدریجی  به طور  و  سیاست 

پذیر خواهد بود.
بند ۲  به  توجه  با  است:  آمده   نامه  این  چهارم  بند  در  همچنین 

تاریخ  در  رئیس جمهوری  اول  معاون  سوی  از  صادره  دستورالعمل 
ارز  واگذاری  به  مجاز  صادرکنندگان  که  امسال  اردیبهشت ماه  دوم 
می شود  پیشنهاد  شده اند،  واردکنندگان  به  مستقیم  به  صورت  خود 
از  ناشی  ارز  استثنای  )به  توافقی  صورت  به   نرخ  تعیین  مبنای 
محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی( مجاز شمرده شده و مازاد 
منظور  به  صادراتی  اظهارنامه  ارزش  عنوان  به   ۴۲۰۰تومانی  نرخ 

تشویق صادرات تلقی شود.
با  داده اند  هشدار  نامه  این  در  خصوصی  بخش  فعاالن  نهایت  در 
مالحظه و بررسی رویه  و فضای فعلی، آنچه که قطعا قابل پیش بینی 
است، ادامه آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود؛ 
تدابیر فوق و سیاست های  اتخاذ  با  امیدوارند که دولت  آنها  بنابراین 
جامع نگرانه از بروز آن جلوگیری کند. رونوشت این نامه برای اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز ارسال شده است. همچنین 
کرباسیان  مسعود  جمله  از  دولت  کابینه  اقتصادی  تیم  اعضای  سایر 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و مسعود 
را  نامه  این  نیز  اقتصادی  امور  در  رئیس جمهوری  ویژه  دستیار  نیلی 

دریافت کرده اند.

فعاالن اقتصادی به دولت پیشنهاد کانال انتقال ارز 
صادراتی دادند

است  ممکن  مالی  و  انتقاالت  نقل   علیه  تحریم ها  سرگیری  از 
مواجه  گذشته  از  بیش  مشکالتی  با  را  صادراتی  ارز  برگشت پذیری 
تحریم ها،  از  مهم تر  مانع  که  باورند  این  بر  اقتصادی  فعاالن  کند. 
سیاست های اعمال شده درخصوص نرخ ارز است. از این رو فعاالن 
بخش خصوصی در پاسخ به درخواست سازمان توسعه تجارت در مورد 

رفع ابهام درخصوص سامانه نیما، پیشنهاد دادند امکان کشف قیمت 
ارز از طریق عرضه و تقاضا برای صادرات با پایه غیرنفتی فراهم شود 
تا انگیزه صادرکنندگان برای صادرات کاال و بازگشت ارز حاصل از 

آن، تحت تاثیر قرار نگیرد.
نیما  سامانه  درخصوص  ابهامات  رفع  برای  تجارت  توسعه  سازمان 
بیان کنند.  باره  این  را در  تا سواالت خود  داده  به رسانه ها فراخوان 
اقتصادی  فعاالن  نظرات  بازتاب دهنده  رسانه ها  اینکه  به  توجه  با 
هستند، هفته نامه مناطق آزاد درخصوص این ابهامات نظرات فعاالن 
می دهد  نشان  نظرخواهی  این  است.  شده  جویا  را  بخش خصوصی 
ارز  تخصیص  نبودن  شفاف  نیما،  سامانه  در  ارز  نرخ  نبودن  جذاب 
ناکافی مهم ترین معضالت سامانه  به واردات و اطالع رسانی  رسمی 
خصوصی  بخش  فعاالن  نگاه  مجموع  در  می روند.  شمار  به  مذکور 
اعمال  از  ناشی  نارسایی های  کنار  در  که  دارد  آن  از  حکایت  واقعی 
تحریم ها بر روابط بانکی )نقل  و  انتقال مالی(، صادر کنندگان ایرانی 
با یک مانع سیاستی در مورد بازگرداندن ارز به کشور روبه رو هستند؛ 
در  این  دارد.  ارز  نرخ  قیمت گذاری  بر  اصرار  که  خودساخته ای  مانع 
حالی است که فعاالن اقتصادی بر این باورند که چنانچه این اصرار 
بر تداوم قیمت گذاری ارز، کنار گذاشته شود و زمینه ای فراهم آید که 
نرخ ارز در مالقات عرضه و تقاضا رقم بخورد، موجب خواهد شد تا 
انگیزه صادر کنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود و کاهش نوسانات 
ارزی نیز در پی آن ایجاد شود. از طرفی تعدیل نرخ ارز در میان مدت 
نیز می تواند در پی تغییرات سیاست ارزی با شیوه مذکور اتفاق بیفتد. 
همچنین با این شیوه، یکی از کانال های انتقال ارز صادراتی به کشور 

نیز باز خواهد شد.
سامانه نیما یا به عبارتی دیگر همان نظام یکپارچه معامالت ارزی با 
هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد یک فضای جدید برای صادرکنندگان 
این  از یک ماه است که راه اندازی شده است.  و واردکنندگان بیش 
تعیین نرخ ۴۲۰۰تومانی  ارز و  از تک نرخی شدن  بعد  سامانه ۱۵روز 
برای دالر راه اندازی شد. سامانه نیما در واقع فضایی را برای انجام 
مبادالت ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورده است؛ 

اتفاقی که در نظام ارزی ایران پیش از این تجربه نشده بود.
نیما  سامانه  فعالیت  درخصوص  که  مسئله ای  مهم ترین  و  نخستین 
وجود دارد، نرخ رسمی اعالم شده دالر از سوی دولت است. اواخر 
کرد.  تک نرخی  ۴۲۰۰تومان  با  را  دالر  دولت،  که  بود  فروردین ماه 
رسمی  نرخ  اینکه  به  توجه  با  که  باورند  این  بر  اقتصادی  فعاالن 
تاملی  قابل  فاصله  غیررسمی  نرخ  با  دولت  سوی  از  شده  اعالم 
دارد، از این رو نرخ موردنظر، مقبولیت الزم را در میان تجار ندارد. 
واقعی  بخش خصوصی  صادرکنندگان  شرایط،  این  در  بنابراین 
تمایلی به همکاری با سامانه نیما ندارند و این امر موجب می شود 
سامانه  زدن  دور  ریسک  و  شده  زیرزمینی  صادراتی  فعالیت های  تا 
تحت تاثیر  نیز  صادراتی  بازارهای  دیگر  سوی  از  یابد.  افزایش  نیما 
دست  از  احتمال  و  گرفت  خواهند  قرار  صادرکنندگان  بی انگیزگی 
مقطعی  به صورت  غیرحرفه ای  افراد  ورود  است.  زیاد  آنها  رفتن 
روند  ادامه  با  می تواند  که  است  آسیبی  نیز  صادراتی  بازارهای  در 
کاالهای  صدور  با  افراد  این  چراکه  شود،  وارد  صادرات  به  فعلی، 
بی کیفیت، موجب می شوند رویکرد خریداران کاالهای ایرانی تغییر 
کند و بازارها را از دست بدهند. خروج غیررسمی کاال از کشور نیز 
این  در  این،  بر  عالوه  است.  کنونی  شرایط  تداوم  تبعات  دیگر  از 
با ادامه  شرایط پیش بینی فعاالن بخش خصوصی نشان می دهد که 
این روند، حتی کارت های بازرگانی یک بار مصرف که پیش از این 
برای واردات مورد استفاده قرار می گرفت، این بار صادرات را نشانه 
پایان سال  تا  اقتصادی دولت اعالم کرده است که  البته تیم  برود. 
نرخ ارز تا ۶درصد هم افزایش می یابد. ارزیابی ها نشان می دهد بر 
این اساس، سقف نرخ رسمی دالر تا پایان سال ۴۴۵۲تومان است. 
نمی تواند  نیز  رقم  این  حتی  که  می دهد  نشان  ارقام  و  اعداد  اما 
نیما  سامانه  با  همکاری  و  صادرات  برای  را  صادرکنندگان  انگیزه 

افزایش دهد. 
این گزارش دو سناریو را در این باره مطرح می کند:

کاالیی  گروه  این  صادرات  فعلی  وضعیت  نخست،  سناریوی  در 
رسمی  نرخ  به  توجه  با  که  می گیرد  قرار  مدنظر  سنتی(  و  )صنعتی 
و غیررسمی دالر، با چه ارزش تومانی همراه است. آخرین آمارهای 
گمرک نشان می دهد ارزش صادرات سایر کاالها در دو ماه منتهی به 
اردیبهشت ماه سال  جاری، معادل ۴میلیارد و ۳۹۱میلیون دالر است. 
این میزان صادرات با نرخ رسمی دالر در طی روز های گذشته رقمی 
معادل ۱۸هزار و ۵۱۲میلیارد و ۴۵۶میلیون تومان است. چنانچه ارزش 
صادرات سایر کاالها در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری را با 
نرخ غیررسمی دالر در روزهای گذشته محاسبه کنیم، به رقمی معادل 
تفاضل  می یابیم.  دست  تومان  ۴۰۰میلیون  و  ۱۰۲میلیارد  و  ۲۸هزار 
این دو رقم، عددی معادل ۹هزار و ۵۸۹میلیارد و ۹۴۴میلیون تومان 

را نشان می دهد.

یکساله  یعنی  طوالنی تر  زمانی  بازه  در  صادرات  دوم  سناریوی  در 
پایه  با  ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی  مدنظر است. سال گذشته 
غیرنفتی )صنعتی و سنتی( رقمی معادل ۲۴میلیارد و ۶۵۸میلیون دالر 
بوده است. با توجه به آنچه تیم اقتصادی دولت در مورد افزایش نرخ 
رسمی دالر تا پایان سال وعده داده، سقف نرخ دالر رسمی تا پایان 
امسال با محاسبه افزایش ۶درصدی رقمی معادل ۴۴۵۲تومان خواهد 
شد. چنانچه فرض کنیم ارزش صادرات امسال نیز مانند سال گذشته 
پایان  تا  رقم بخورد )۲۴میلیارد و ۶۵۸میلیون دالر(، ارزش صادرات 
امسال، به رقمی معادل ۱۰۹هزار و ۷۷۷میلیارد و ۴۱۶میلیون تومان 
با نرخ میانگین دالر در  اما اگر این میزان صادرات را  خواهد رسید. 
تا ۱۲خرداد )۶۰۱۰تومان( محاسبه کنیم  از ۲۱فروردین ماه  آزاد  بازار 
به رقمی معادل ۱۴۸هزار و ۱۹۴میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان صادرات 
می رسیم. با پیش فرض ثبات نرخ دالر در بازار غیررسمی با این قیمت 
تا پایان سال، تفاضل ارزش صادرات در بازار رسمی و غیررسمی به 
۱۴۶میلیون  و  ۴۱۷میلیارد  و  ۳۸هزار  معادل  رقمی  کشور  رایج  پول 
تومان خواهد بود. این درحالی است که میزان یارانه نقدی و غیرنقدی 

در سال گذشته حدود ۳۳.۵هزار میلیارد تومان بوده است.
اما با فرض اینکه نرخ دالر در بازار غیررسمی نیز مانند نرخ رسمی با 
افزایش ۶درصدی مواجه باشد، به رقمی معادل ۶۳۷۰تومان خواهد 
رسید. در این شرایط چنانچه ارزش صادرات را همان ۲۴میلیارد و 
۶۵۸میلیون دالر در نظر بگیریم، ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی 
پایان سال به پول رایج کشور، معادل ۱۵۷هزار  تا  پایه غیرنفتی  با 
نرخ  با  آن  تفاضل  و  شد  خواهد  تومان  ۴۶۰میلیون  و  ۷۱میلیارد  و 
تومان  ۴۴میلیون  و  ۲۹۴میلیارد  و  ۴۷هزار  معادل  ارزشی  رسمی، 

است.
اندازه بودجه ای است که دولت برای  به عبارتی این رقم تقریبا هم 

انواع یارانه در سال گذشته تخصیص داده است.
شاخص  ارز،  نرخ  که  می دهد  نشان  محاسبات  این  ماحصل 
است  نیما  از سامانه  استقبال  یا عدم  استقبال  برای  تعیین کننده ای 
و چنانچه نرخ تعیین شده با نرخ کشف شده در بازار فاصله عمیقی 
محاسبات  در  که  فاصله  این  بودن  جذاب  دلیل  به  باشد،  داشته 
واقعی  بخش خصوصی  صادرکنندگان  شده،  اشاره  آن  به  فوق 
)صنعتی و سنتی( تمایلی به کارکردن با سامانه نیما ندارند.  نکته 
اشاره  آن  به  اقتصادی  فعاالن  که  نیما  سامانه  درخصوص  دوم 
دارند، شفاف نبودن آن است. با توجه به اینکه این سامانه با نرخ 
ادواری  گزارش های  در  باید  می دهد،  تخصیص  را  دالر  یارانه ای 
تعلق  گروه ها  کدام  به  شده  داده  تخصیص  ارزهای  شود  مشخص 
اطالعاتی  باره  این  در  هنوز  که  است  درحالی  این  است.  گرفته 
بود  خردادماه  اوایل  است.  نشده  ارائه  دولتی  متولیان  سوی  از 
برای  دالر  ۱۳میلیارد  از  بیش  تخصیص  از  دولت  سخنگوی  که 
حال  نشد.  مطرح  خصوص  این  در  جزئیاتی  اما  داد؛  خبر  واردات 
قبیل  این  در  مجلس،  پژوهش های  مرکز  معاون  گفته  به  آنکه 
قدرت  مرکز  به  که  می گیرد  تعلق  کسانی  به  محدود  منابع  موارد، 
نزدیک تر هستند. این درحالی است که می دانیم که اکثریت بزرگ 
نزدیک  قدرت  مرکز  به  واقعی  بخش خصوصی  تولیدی  بنگاه های 
گروه بندی  درحال  حاضر  اینکه  به  توجه  با  حال  هر  به  نیستند. 
نگرفته،  صورت  واردکنندگان  به  ارز  تخصیص  برای  هم  خاصی 
نرخ رسمی  با  را  ارز  مورد گروه هایی که  در  ضرورت شفاف سازی 

احساس می شود. بیشتر  دریافت کرده اند، 
نکته سوم که فعاالن بخش خصوصی در مورد سامانه نیما به آن اشاره 
دارند، حاکی از اطالع رسانی نامناسب و ناکافی در مورد این سامانه 
است؛ چراکه سامانه نیما پدیده ای جدید است و شیوه های کار کردن 
با آن، نیاز به روش های مختلف اطالع رسانی آن هم به زبان ساده و 

قابل فهم دارد.
رقابت  بخش خصوصی،  فعاالن  و  کارشناسان  موردنظر  چهارم  نکته 
است. به اعتقاد آنها چنانچه نرخ ارز به  صورت منطقی تعدیل شود، 
شفافیت الزم در سامانه نیما درخصوص تخصیص ارز ایجاد شود و 
اطالع رسانی نیز درمورد این سامانه به خوبی صورت گیرد، بخشنامه ای 
که اخیرا بانک مرکزی به منظور انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما 
ابالغ کرده، می تواند رقابت منطقی را بین بانک ها و صرافی ها ایجاد 
کند. اگر این رقابت بیشتر شود، موجب کاهش فساد و اثربخشی بیشتر 
با ابالغ بخشنامه پنج بندی  سامانه مذکور خواهد شد. بانک مرکزی 
در اوایل خردادماه امسال، پل ارتباطی فعاالن تجاری با صرافی های 
ارز توسط بانک ها پایان  غیربانکی را ایجاد کرد و به انحصار تامین 
داد. پیش از این بخشنامه، اولویت خرید و فروش برای واردکنندگان 
با بانک ها بود؛ اما براساس بخشنامه جدید، فعاالن  و صادرکنندگان 
تجاری می توانند صرافی مدنظر خود را برای مبادالت ارزی معرفی 
کنند. این گزینه باعث می شود از یکسو، فعالیت صرافی ها در سامانه 
از  نیز  از سوی دیگر، فعاالن تجاری  باشد؛  از گذشته  نیما پررنگ تر 

آزادی عمل بیشتری برای تهیه ارز، بهره مند شوند.

حمایت از کاالی ایرانی در حال حاضر به مثلث حمایتی مسئوالن، مردم 
و فعاالن اقتصادی وابسته شده است که اضالع هر یک از این مثلث 
به وجود می آورند  را  امکان  این  و  یکدیگرند  دارند که مکمل  وظایفی 
شود.  محقق  ایرانی  کاالی  از  حمایت  راستای  در  جاری  سال  شعار  تا 
اجرای شعار حمایت از کاالی ایرانی به  عنوان شعار سال جاری نشان 
مختلفی  ضرورت های  و  ملزومات  نیازمند  مسئله  این  تحقق  که  داده 
میان  به چگونگی فرهنگ مصرف در  این ضرورت ها  از  است؛ بخشی 
مردم بازمی گردد، فرهنگ مصرفی که در سال های اخیر تا حد زیادی 
نسبت به خرید کاالی ایرانی بی اعتماد شده و به سمت کاالی خارجی 

سوق پیدا کرده است.
پیشین  رویه های  تغییر  نیازمند  فرهنگ  این  بازسازی  رو  این  از 
کاالی  است.  ایرانی  کاالی  کردن  رقابت پذیر  و  عرضه  تولید،  در 
ارتقای  جهت  در  رویکردهایی  و  سیاست ها  نیازمند  که  ایرانی 
خارجی  بازارهای  در  هم  بتواند  تا  است  کیفیت  و  استانداردها 
مصرف کنندگان  اطمینان  داخلی  عرصه  در  و  کند  باز  را  خود  جای 
موجب  ایرانی  کاالی  شده  تمام  قیمت  موضوع  البته  کند.  جلب  را 
گرفته  وارداتی  کاالی  با  داخلی  محصوالت  رقابت  امکان  تا  شده 
واردات  مقابل  در  ایرانی  تولید  و  کاال  از  حمایت  اینجا  در  شود. 
زیادی  بخش  ویژه  به  است،  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  بی رویه 
اختصاص  اساسی  کاالهای  به  آن  از  بخشی  که  واردات  این  از 
دارد، به صورت قاچاق وارد کشور می شود و شرایط را برای کاالی 

می کند. سخت  ایرانی 
برای ترویج و توسعه کاالی ایرانی در جامعه مسئوالن، مردم و فعاالن 
اقتصادی مثلثی هستند که هر کدام وظایفی برعهده دارند که در واقع 
مکمل یکدیگرند. در گزارشی که از سوی ابراهیم زارعی، مدیرکل امور 
ارز تهیه شده، وظایف هر یک  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  اقتصادی ستاد 
از این گروه ها برای حمایت از کاالی ایرانی در ۴۸بخش تشریح شده 
است. بخشی از وظایف مردم در حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی 
از  پرهیز  فرهنگ،  یک  به  داخلی  تولیدات  از  استفاده  »تبدیل  شامل 
و  قاچاق  کاالی  خرید  عدم  خارجی،  مصنوعات  مصرف  غلط  فرهنگ 
ارزش تلقی شدن و تعصب داشتن به خرید و مصرف کاالهای ایرانی« 

می شود.

یادداشتیادداشت

با رصد رفت و آمدهای دیپلماتیک، آنچه مبرهن 
است، اراده کشورهای اروپایی برای مقاومت در 
توان  آیا  اینکه  اما در  ترامپ است،  برابر تصمیم 
وجود  ترامپ  تصمیمات  مقابل  در  ایستادگی 
معامالت  عظیم  حجم  است.  تردید  جای  دارد، 
به نحوی  آمریکا  و  اروپا  بین  و سرمایه گذاری ها 
اروپایی،  است شرکت های  بعید  که  گرفته  شکل 
قید آن را در قبال بازار ایران بزنند. ضمن اینکه 
بحث جریمه های آمریکا نیز یکی از دغدغه های 
بسیاری  برای  که  تجربیاتی  و  آنهاست  اصلی 
قبلی  دوره  در  اروپایی  بانک های  و  شرکت ها 
از  می دارد  حذر  بر  را  آنها  افتاد،  اتفاق  تحریم ها 
حرکت  آمریکایی ها  اراده  خالف  بخواهند  اینکه 

. کنند
اروپایی  دولت های  وعده های  بین  این  در 
در  فعال  شرکت های  از  اینکه  درخصوص 
می کنند  محافظت  آمریکایی ها  فشارهای  برابر 
بخواهند  آنها  که  شد  نخواهد  موجب  نیز 
این  که  کاری  تنها  بپذیرند.  را  ریسک  این 
صبر  که  است  این  می دهند،  انجام  شرکت ها 
خود  متبوع  دولت های  عملکرد  نحوه  و  کنند 
ایران  بازار  در  فعال  شرکت های  قبال  در  را 
قابل  را  فضا  که  صورتی  در  و  کنند  مشاهده 
از  را  خود  فعالیت های  آنگاه  یافتند،  اطمینان 
اول  روزهای  در  احتماال  بنابراین  بگیرند.  سر 
نخواهند  حاضر  اروپایی  بزرگ  شرکت های 
نتیجه  در  بایستند،  آمریکایی ها  مقابل  در  شد 
سطح  و  کرد  خواهند  کم  را  خود  فروش 
که  روندی  داد؛  خواهند  کاهش  را  روابطشان 
به  نیز  واقعیت  در  سو  این  ۸مه  به  از  عمال 
توسط  که  جدیدی  کریدور  است.  پیوسته  وقوع 
احتماال  شده،  داده  وعده  اروپایی  کشورهای 
کوچک  شرکت های  فعالیت  ادامه  موجب 
آمریکا  با  مبادله ای  که  شد  خواهد  اروپایی 
کریدور  این  نمی رسد  نظر  به  ولی  ندارند، 
محدودیت های  و  دهد  انجام  خاصی  کار  بتواند 
امکان  زمینه ها  بسیاری  در  می شود  باعث  آن 
از  می توان  که  هرچند  باشد.  نداشته  اثرگذاری 
اما  کرد،  یاد  مثبت  قدمی  به عنوان  تصمیم  این 

نیست. منطقی  آن  از  زیاد  انتظارات  داشتن 
متاسفانه  ایرانی  شرکت های  خالل،  این  در 
از  ارتباط  اگر  و  داشت  نخواهند  خاصی  نقش 
دورانی  به  ما  شود،  قطع  اروپایی  طرف  جانب 
و  هند  چین،  با  فقط  که  گشت  خواهیم  باز 
توقف  از  بعد  زیرا  داشتیم،  مبادله  اندونزی 
از  نیز  ژاپن  و  کره  اروپایی ها،  با  همکاری 
کرد.  خواهند  تکرار  را  آنها  رفتار  و  تبعیت  آنها 
بزرگ  شرکت های  شده  شنیده  اخیرا  چند  هر 
کرد  خواهند  رفتار  محافظه کارانه تر  نیز  چینی 
آمریکا  در  خود  بازار  کرده اند  بیان  هم  آنها  و 
اینکه  به  پاسخ  در  حال  نمی اندازند.  خطر  به  را 
گفت  باید  چیست،  راه حل  وضعیت  این  در 
راه حل  و  است  سیاسی  اساسا  مشکل  این  که 
دستگاه  بود.  خواهد  سیاسی  قاعدتا  نیز  آن 
رغم  به  اخیر  سال  چند  در  ما  خارجی  سیاست 
رابطه  است  نتوانسته  داشته،  که  قوتی  نقاط 
نتوانسته ایم  و  کند  ایجاد  منطقه  در  دوستانه ای 
به  خود  همجوار  کشورهای  ظرفیت  از  حتی 
تنش  کاهش  کنیم.  بهره برداری  درست  نحو 
و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  و  ایران  میان 
از  یکی  دشمنی،  جای  به  رقابتی  فضایی  ایجاد 
سیاست  در  چرخش  باشد.  باید  ما  اولویت های 
می تواند  همسایگان  با  روابط  بهبود  و  خارجی 
محسوب  اروپا  با  خوب  رابطه  برای  پشتوانه ای 
و  برسد  نظر  به  اندکی سخت  امروز  شاید  شود. 
کشورهای  از  برخی  با  که  شود  قلمداد  اینگونه 
مشترک  نقطه  نمی توان  عنوان  هیچ  به  منطقه 
دیپلماتیک  توان  بنده  نظر  به  اما  کرد،  پیدا 
بتوانیم  تا  دهد  تغییر  را  شرایط  می تواند  دولت 
متضرر  کمتر  ترامپ  دولت  تصمیم  برابر  در 

شویم.

توافق نامه موسوم به برجام یکی از حرفه ای ترین اقداماتی بوده است که در چند دهه 
اخیر در سطح بین المللی بین ایران و قدرت های بزرگ جهانی به عمل آمده و این 
توافق عمال در زمان خودش توانست سایه جنگ را از کشور ما دور کند و شرایط را 

برای حل  و  فصل مناقشات هسته ای از طریق کانال های دیپلماسی برقرار کند.
اما با استقرار دولت ترامپ، رویکرد بسیار متفاوت و به  دور از قواعد و اصول دیپلماسی 
و تعامالت بین المللی رئیس جمهور جدید آمریکا، شرایط را دگرگون کرد. این رویکرد 
برابر شرکای اصلی تجاری و راهبردی آمریکا هم  بلکه در  ایران  نه فقط در مقابل 
به کار گرفته شد. مواردی همچون خروج آمریکا از معاهده کنوانسیون تغییرات اقلیم 
شراکت  یا  آرام  اقیانوس  تجاری  پیمان  انعقاد  مذاکرات  ترک  متحد،  ملل  سازمان 
این کشور نسبت  ترنس-پسیفیک، جنگ تجاری بین آمریکا و چین، رویکرد جدید 
به اروپا و تغییر تعرفه های تجاری مابین آمریکا و اروپا در برخی اقالم، نشان می دهد 
که این رویکرد تهاجمی صرفا معطوف به ایران نیست. بنابراین نمی توان در شرایطی 
که ترامپ با بسیاری از کشورها چنین رفتاری را در پیش گرفته است، برجام را مقصر 
این شرایط دانست. افرادی که به برجام انتقاد می کنند، یا اطالعات و آگاهی کاملی از 
اینکه برجام چه خطراتی را از کشورمان دور کرد و چه چارچوبی را می توانست برای 
رقابت های  و  غرض ورزی  و  عناد  سر  از  یا  ندارند،  بیاورد  به وجود  ما  مشکالت  حل 
اما آنچه مسلم است، اگر برجام  سیاسی است که این رویکرد را در پیش گرفته اند. 
برای آمریکا معاهده خوبی بود و همه خواست های مورد نظرش را تامین می کرد، از 
آن خارج نمی شد. بنابراین خارج شدن آمریکا از برجام نشان می دهد که همه مقاصد 
آمریکا از برجام تامین نشده است، همچنان که شروطی هم که از سوی آمریکایی ها 

بیان شده است، در چارچوب برجام نیست.
بر همین اساس رهیافت ما در برابر برجام باید حفظ آن باشد و حفظ این توافق باید با 
رویکردی ایجابی و عمل گرایانه با پنج کشور دیگر طرف توافق، به پیش برود. از بین 
این کشورها باید به ویژه تاکید خاصی روی سه کشور اروپایی داشت. به  نظر می رسد 
که در فصل جدید روابط بین الملل ایران و سایر کشورها، جدیت سه کشور اروپایی در 
طی مسیر دیپلماسی با ایران حتی از دو کشور دیگر طرف مذاکره یعنی چین و روسیه 
هم بیشتر است. به عنوان مثال اگر زبان به کار گرفته شده از سوی این کشورها را با 
پیش از مذاکرات مقایسه کنیم، خواهیم دید که چین و روسیه بعضا حمایت های جسته 
و گریخته ای از ما داشتند، اما چهار کشور دیگر فاقد این رویکرد بوده اند. اما بعد از 
برجام تعداد اظهارنظرها، مذاکرات و چانه زنی هایی که توسط کشورهای اروپایی برای 
حفظ برجام انجام شد، از چین و روسیه هم بیشتر بوده است. تحرک و رفت وآمد وزرای 
خارجه و رهبران این کشورها به مراتب بیشتر از چین و روسیه بوده است. اگر نخواهیم 
مثل همیشه بدبینانه و با سوءظن به این شرایط بنگریم، باید به این نکته توجه کنیم 
که اروپایی ها به صورت جدی عالقه مند هستند که برجام را حفظ کنند، چراکه منافعی 
مشخص  به صورت  اروپایی  کشورهای  است.  متفاوت  آمریکا  با  که  دارند  برجام  در 
مالحظات امنیتی خودشان را در برجام دنبال می کنند که این موضوع برای روسیه، 
چین و آمریکا مصداق ندارد. اروپایی ها بر این باورند که افزایش تنش ها و تشنج ها 
از  می تواند سیل عظیمی  ایران  تاثیرگذاری همچون  و  مهم  در کشور  خاورمیانه  در 
پناهنده ها را به سوی اروپا روانه کند، در حالی که پناهنده ها به سوی آمریکا، روسیه 
در  نظامی  مخاطرات  احتمال  می تواند  موضوع  این  رفت. همچنین  نخواهند  چین  و 
منطقه، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حمالت تروریستی بر کشورهای اروپایی و ترافیک 
موادمخدر به سوی اروپا به دلیل ناامنی در خاورمیانه را افزایش دهد. در نتیجه اروپا از 
منظر امنیت کشورهای اروپایی و مردم خودش به این توافق می نگرد. اگر ما بتوانیم 
با همین پارادایم با اروپایی ها تعامل کنیم، بدون شک در چارچوب برجام می توانیم 
بخشی از منافعمان را صیانت کنیم، به ویژه که اروپا با سرعتی بیش از انتظار به دنبال 

تعمیم قانون انسداد به تجارت با ایران است.
 البته نباید از قانون انسداد، ظرفیت فعلی اراده جمعی در اتحادیه اروپا و مالحظاتی که 
اروپایی ها در خصوص منافع خود دارند، انتظارات بیش از حد داشته باشیم. به عنوان 
ثانویه  تحریم های  گرفتن  نادیده  محل  از  که  شرکت هایی  قانون  این  مطابق  مثال 
آمریکا آسیب می بینند، از شمول این قانون معاف هستند، به عبارت دیگر شرکت های 
بزرگ چندملیتی که در تجارت و سرمایه گذاری در بازار آمریکا حضور دارند، از این 
قانون معاف هستند. بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم شرکت های بزرگ اروپایی 
شرکت های  برای  را  شرایط  قانون  این  اما  شوند.  خارج  ایران  بازار  از  دهند  ترجیح 

کوچک و متوسط و سرمایه گذاری آنها در ایران فراهم می کند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که برقراری ارتباط با شرکت های متوسط و کوچک 
خواهد  نیاز  حمل ونقل  و  بیمه ای  بانکی،  خدمات  همچون  پایه ای  زیرساخت های  به 
داشت که اگر ما با پنج کشور باقی مانده در این زمینه هم به راهکارهایی دست پیدا 
از کشورهای  را  خواسته هایمان  سایر  تدریج  به  و  را حفظ  تعامالت  می توانیم  کنیم، 

اروپایی مطالبه کنیم.

چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت شرکت های ایرانی
در  را  اروپایی  شرکت های  با  ایران  خصوصی  بخش  تعامل  شد  ذکر  که  چارچوبی 
کوتاه مدت فراهم کرده است. اما دو موضوع حائز اهمیتی که باید نتیجه آن مشخص 
راه حل های  به  اگر  که  بود  خواهد  اروپا  با  ایران  حمل ونقل  و  بانکی  تعامالت  شود، 
اصولی و پایدار برسیم، فرصت توسعه همکاری در مقیاس پوشش داده شده در فصل 
مشترک قانون انسداد و توافق برجام را فراهم می کنیم و به تدریج شرکت های ایرانی 
می توانند به توسعه روابط خود بپردازند، البته این موضوع نیازمند همکاری تنگاتنگ 
اروپا کمک  و  ایرانی  روابط شرکت های  توسعه  به  آنچه  است.  روسیه  و  چین  اروپا، 
می کند بستر فراهم  شده از سوی اروپا است، که از آن جمله می توان به چراغ سبزی 
انجام سرمایه گذاری های کوچک و  اروپا برای پوشش و  که به بانک سرمایه گذاری 
و  صادرات  بیمه  موسسات  بیمه ای  پوشش  همچنین  و  شده  داده  ایران  در  متوسط 
سرمایه گذاری اروپایی برای ایران اشاره کرد. اما برای عملیاتی شدن این بخش الزم 
است بخش خصوصی در پیشانی تعامالت اقتصادی ما با اروپا قرار بگیرد. بدون شک 
اروپایی ها در این شرایط بخش خصوصی ایران را به بخش عمومی غیردولتی و نهادها 
و مجموعه هایی که مستقیم و غیرمستقیم شامل تحریم ها می شوند ترجیح می دهند. 
اما از سوی دیگر الزم است دولت چنین امکانی را فراهم کند و عرصه را برای ظهور و 
بروز و کنشگری بخش خصوصی باز کند. از این طریق دولت می تواند عالوه بر انتقال 
پیامی مبتنی بر عزم بخش دولتی و عمومی به برقراری ارتباط با دولت های اروپایی، 
به افزایش جدی تحرک بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی و تشکل ها کمک کند 

و به محض فراهم  شدن شرایط، از فرصت های پیش رو بهره ببرد.
متاسفانه در سال های گذشته به جهت اینکه همواره ابتکار عمل در صحنه بین المللی 
عرصه  در  خصوصی  بخش  فعاالنه  حضور  شاهد  کمتر  است،  بوده  دولت  اختیار  در 
مالحظه ای  قابل  رشد  خصوصی  بخش  صادرات  که  طوری  به   بوده ایم،  بین الملل 
اشتیاقی  و  بود  محدود  بین المللی  تحرکات  در  خصوصی  بخش  تعامالت  و  نداشت 
برای حضور در مجامع بین المللی دیده نمی شد. هنوز هم در رفت و آمدهای بین المللی، 
شرکت های  اقتصادی،  تعامالت  برای  اعزامی  هیات های  و  دولتی  ارشد  مسئوالن 
عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی در صدر می نشینند و قدر می بینند، اما بخش 
خصوصی نقش سیاهی لشگر را ایفا می کند. نکته جالب این است که چنین رفتاری در 
مناسبات کشورمان تبدیل به یک رویه شده و در ذهن و ضمیر بخش خصوصی نقش 

بسته و رویکرد واکنشی را نصیب بخش خصوصی کرده است.
باید باور، خواسته و اعتقاد دولت در  اینکه تغییری در این رویکرد ایجاد کنیم  برای 
مسئوالن  نگاه  گفت  می توان  قاطعیت  با  هم  هنوز  دهیم.  قرار  مدنظر  را  زمینه  این 
ارشد کشور این است که اگر طرف های ایرانی قرار است در قالب هیاتی با طرف های 
خارجی دیداری داشته باشند، روسای چند شرکت دولتی یا نهایتا شرکت های عمومی 
غیردولتی آنها را همراهی کنند. گویا دولتمردان ابا دارند از اینکه شرکت های بخش 
از  عکسی  می توان  کمتر  بنشانند.  خود  کنار  جدی  مذاکرات  میز  دور  را  خصوصی 
هیات های ایرانی در مذاکرات یافت که در طرف ایرانی میز مذاکرات حتی یک نفر از 
بخش خصوصی حضور داشته باشد. به عبارت دیگر هیچ گاه حمایت جدی از بخش 
خصوصی در مذاکرات و به ثمر رسیدن آن به عمل نیامده است و قطعا اگر شرایط به 
همین منوال ادامه پیدا کند، ما از تعامل با اروپا به نتایج مطلوبی دست پیدا نمی کنیم؛ 
در نتیجه ظرفیت موجود در برجام برای تعامل با سایر کشورها نیز بالاستفاده می ماند 

و بیشتر آثار منفی آن در اقتصاد ما نمایان خواهد شد.
از ظرفیت های  باید به موازات استفاده  پایان اشاره می کنم که دولت و حاکمیت  در 
مانده در برجام تصمیمات جدی و اساسی برای سایر تهدیداتی که متوجه اقتصاد و 
کشور است، بگیرند. بدیهی است متمرکز کردن همه تصمیم ها در دل برجام، منجر به 
ایجاد گشایش های الزم برای مشکالت و چالش های کشور نخواهد شد. گشایش در 
روابط و پاسخگویی به مطالبات، در قالب ایجابی و نه در قالب برخورد و رویکردهای 
از برجام است.  نیازمند تصمیماتی بسیار بزرگ تر  انتظامی و امنیتی در داخل کشور، 
اساسی و جدی  برای تصمیم گیری  نکنیم که هرکشوری  فراموش  را هم  نکته  این 
به سرمایه اجتماعی نیاز دارد، این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر سرمایه 
اجتماعی در جامعه ایران در شرایط مناسبی نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی 
نمی توانیم به سمت برجام آدرس بدهیم، چراکه نوک پیکان به سوی حاکمیت و کل 
آنها چگونه  نیز نشان داد که  آمریکا  رفته است. سخنرانی وزیر خارجه  نشانه  کشور 
از مشکالت و کاستی های موجود در درون ما سوءاستفاده می کنند و آنها را حربه ای 
قرار داده اند، در حالی که می توانیم با تساهل، گشایش و برجام داخلی، بهانه به دست 

آنان ندهیم.

بهرهگیریازپتانسیل
منطقهای

نقشبخشخصوصیدرمذاکرات
مهدی پورقاضی
 رئیس کمیسیون 
صنعت اتاق تهران

از  حمایت  در  اقتصادی  فعاالن  وظایف  و  سهم  نقش  درخصوص  اما 
تولید و کاالی ایرانی نیز وظایفی در نظر گرفته شده است که در این 
کارگران،  تولیدکنندگان،  سرمایه گذاران،  وظایف  به  می توان  خصوص 
از  است،  شده  گرفته  نظر  در  و  اصناف  صادرکنندگان  واردکنندگان، 
به »اهتمام  برای سرمایه گذاران می توان  جمله وظایف پیش بینی شده 
به سرمایه گذاری جدی در بنگاه های تولیدی موجود کشور و پشتیبانی 
مالی از آنها، سرمایه گذاری در ایجاد بنگاه های تولیدی جدید با تمرکز 

فعالیت های  ترجیح  کشور،  نیاز  مورد  وارداتی  کاالهای  جایگزینی  بر 
تولیدی بر فعالیت های اقتصادی دیگر« می توان اشاره کرد. 

۲۱وظیفه  شامل  نیز  تولیدکنندگان  برای  شده  پیش بینی  وظایف 
ایرانی  محصوالت  »معرفی  به  می توان  خصوص  این  در  که  می شود 
داخلی،   محصوالت  برندسازی  خارجی،  و  داخلی  نمایشگاه های  در 
از طریق اجرای طرح های  تولید  افزایش بهره وری، کاهش هزینه های 
نیاز ها،  با  متناسب  ایرانی  کاالی  تولید  شده،  تمام  قیمت  کاهش 

و  صنعت  در  مونتاژکاری  از  پرهیز  مردم،  روز  مزیت های  و  سلیقه ها 
ارتقای  و  توسعه  آنها،  واردات  کاهش  و  کشور  در  قطعه سازی  توسعه 
از  اما  کرد.  اشاره  ایرانی«  کاالهای  فروش  از  پس  خدمات  کیفیت 
انجام  دقت  »با  به  نیز  کارگران  برای  شده  پیش بینی  وظایف  جمله 
در  بهره وری  ارتقای  و  کاری  وجدان  داشتن  ایرانی،  تولید  کار  دادن 
انجام کارها« بازمی گردد. وظایف پیش بینی شده برای واردکنندگان نیز 
شامل »صحت عمل در تجارت خارجی، عدم واردات کاالهای خارجی 
دارای تولید مشابه داخلی« می شود. اما در این میان وظایفی نیز برای 
می توان  این خصوص  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  صادرکنندگان 
ایرانی در  تبلیغات کاالهای  بازارهای صادراتی،  به »بازاریابی و کشف 
با  رایزنی  خارجی،  نمایشگاه های  در  شرکت  طریق  از  کشورها  سایر 
تجار کشورها و...« اشاره کرد. درخصوص وظایف پیش بینی شده برای 
اصناف نیز »عدم خرید و فروش کاالهای قاچاق با رعایت قانون نظام 
صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« در نظر گرفته شده است. 
در  که  است  اقتصادی  فعاالن  وظایف  از  بخشی  تنها  موارد  این  البته 

اینجا به صورت مختصر به آنها اشاره شده است.
اما ضلع دیگر مثلث حمایت از کاالی ایرانی قوای سه گانه، مسئوالن و 
نهادهای حاکمیتی است. این بخش به یک معنا بخش تعیین کننده در 
حمایت از کاالی ایرانی است؛ چراکه سیاست گذاری ها و جهت دهی های 
در  است.   مرتبط  مسئوالن  نهادهای  به  ملی  تولید  تقویت  برای  کلی 
که  دارد  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  قانون گذار،  نهاد های  صدر 
بخش  این  برای  دارد.  داخلی  تولید  از  حمایت  برای  متنوعی  وظایف 
افزوده  ارزش  مالیات  قانون  »اصالح  که  پیش بینی شده  ۱۰وظیفه  نیز 
و  تجاری  معافیت های  به  مربوط  قوانین  اصالح  تولیدکنندگان،  نفع  به 
سوق دادن معافیت ها به سمت تولید، اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال 

۴8وظیفه برای حمایت از تولید داخلی تشریح شد:

مثلثحمایتازکاالیایرانی

دکتر پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

و ارز، اصالح قوانین مربوط به واردات به ویژه قانون مقررات صادرات 
و  مطالبه گری  داخلی،  تولید  از  حمایت  جامع  قانون  تدوین  واردات،  و 
به  مربوط  قوانین  اجرای  بر  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  نظارت 
از  دولت«  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  و  ملی  تولید  از  حمایت 
مهم ترین وظایف مجلس در این راستا است. همچنین بخشی از وظایف 
ایرانی نیز شامل »اختصاص شعبه  قوه قضائیه برای حمایت از کاالی 
یا شعباتی از دادگاه های عمومی برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات 
و  تولیدی  توان  از  استفاده  قانون حداکثر  ماده ۲۲  اجرای  از عدم  ناشی 
اقتصادی،  مفاسد  با  جدی  مبارزه  کشور،  نیازهای  تامین  در  خدماتی 
وظایف  حیطه  در  اقتصادی  امنیت  تامین  و  ویژه خواری  و  رانت خواری 
مرتبط  مقررات  و  قوانین  اجرای  بر  نظارت  قضائیه،  قوه  اختیارات  و 
از  قضایی  حمایت  کشور،  کل  بازرسی  سازمان  سوی  از  ملی  تولید  با 
تعطیلی  از  جلوگیری  و  داخلی  سرمایه گذاران  و  ایرانی  تولیدکنندگان 

بنگاه های تولیدی کشور« می شود.
نیز  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع  برای  تدوین شده  وظایف  براساس 
به  می توان  این  خصوص  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  وظیفه  یک 
»نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابالغی در قوای سه گانه 
به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در اجرای قانون 
اساسی« اشاره کرد. اما درخصوص وظایف دولت به عنوان متولی اصلی 
به »اجرای سیاست های  نیز می توان  ایرانی  از کاالی  در زمینه حمایت 
سیاست های  ایرانی،  اجرای  سرمایه  و  کار  از  حمایت  و  ملی  تولید  کلی 
کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف و 

تشویق سرمایه گذاری و سیاست های کلی اشتغال« اشاره کرد. 
براساس این گزارش، به غیر از قوای سه گانه نهادهای فرهنگی، تبلیغی 
به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارند  برعهده  را  وظایفی  نیز  رسانه ای  و 
سیاست گذاری هوشمندانه برای ترویج فرهنگ مصرف کاالی داخلی، 
ترویج  و  خارجی  کاالهای  مصرف  تقاضای  کاهش  سیاست گذاری 
شناسایی  تبلیغات هوشمندانه،  و  جریان سازی  با  ایرانی  کاالی  مصرف 
و  شناسایی  قاچاق،  و  خارجی  کاالهای  مضرات مصرف  از  هوشمندانه 
داخلی  تولیدات  نشان های  معرفی  و  شناسایی  برتر،   کارآفرینان  معرفی 
به مردم،  جریان سازی و ایجاد پویش های مردمی ترویج مصرف کاالی 
ایرانی توسط رسانه ها، ترویج و تقویت فرهنگ کار،  تولید و کارآفرینی 

و استفاده از تولیدات داخلی و... اشاره کرد.
تولید  موضوع  ملی  اقتصاد  جنبه های  مهم ترین  از  یکی  دیگر  سوی  از 
تحقق  به ویژه  کشور  اقتصاد  فقرات  ستون  نوعی  به  که  است  ملی 
از تولید ملی  اقتصاد مقاومتی است. موضوع حمایت  سیاست های کلی 
کلی  سیاست های  در  به ویژه  نظام  کلی  سیاست های  اکثر  در  تاکنون 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی به  صورت 
پررنگ دیده شده است. موضوع حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی در 
سیاست های کلی نظام در برنامه های مختلف توسعه و اسناد باالدستی 
بخش  در  داخلی  تولید  از  حمایت  می رسد  به  نظر  و  است  شده  دیده 
مقررات کمبودی نداشته باشد. این قوانین از یک طرف نیازمند نظام مند 
کلی  سیاست های  راستای  در  دیگر  طرف  از  و  است  پاالیش  و  شدن 
اقتصادی نیازمند عملیاتی و اجرایی شدن در تولید داخلی است تا نتیجه 

آن به شکل ملموس در چرخه تولید و مصرف مشاهده شود.
سیاست های حمایت از تولید ملی در برنامه ها و قوانین مختلف از جمله 
در سیاست های کلی برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۲، سیاست های کلی 
برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۸، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه 
مصوب ۱۳۸۹،  مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های  مصوب ۱۳۸۷ ، 
ایرانی  سرمایه  و  کار  از  حمایت  و  ملی  تولید  کلی  سیاست های 
مصوب ۱۳۹۵  توسعه  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  مصوب ۱۳۹۱، 
نسبتا  به صورت  مصوب ۱۳۹۲  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  و 
تولید  از  بر حمایت  از جنبه های مختلف  و  است  دیده شده  گسترده ای 
ملی و حمایت از کاالی ایرانی تاکید شده است. البته به اعتقاد برخی 
ملی  اقتصاد  به  که  مسائلی  از  یکی  اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان  از 
صدمه زده، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی است که در 
لذا  هستند،  پابرجا  هم  همچنان  و  است  شده  تدوین  گذشته  سال های 
قانون گذار  نهاد های  از  قوانین  از  بخشی  در  دست کم  بازنگری  لزوم 
و  شدن  یک دست  به  می تواند  که  اقدامی  می رسد.  به  نظر  ضروری 
عرصه  و  کند  کمک  ملی  تولید  از  حمایت  مقررات  و  قوانین  انسجام 
موضوع  طبیعتا  کند.  شفاف  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای  را 
حمایت از کاالی ایرانی مختص سال ۹۷ نیست و در سال های پیشین 
در سیاست های کلی و اسناد باالدستی جا داشته است و در سال های 

پیش رو نیز ضرورت توجه به کاالی ایرانی بیش از گذشته است.
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معاون وزارت کشتیرانی هند اعالم کرد:

هند،عملیاتتوسعهایبندرچابهارراآغازمیکند

پیام اعالم  امور فرودگاهی فرودگاه  آزاد، معاون هوانوردی و  به گزارش مناطق 
۲ماه،  وقفه ای  از  پس  پیام  فرودگاه  باند  بهسازی  ویژه  عملیات  اجرای  با  کرد: 
در  بود  کرده  آغاز  را  خود  پرواز  قزاقستان  کشور  از  که  ایلیوشین ۷۶  هواپیمای 

فرودگاه بین المللی پیام به زمین نشست.
منوچهر اتقیایی گفت: سال گذشته ۴۹پرواز کارگو در فرودگاه پیام که هم اکنون 

روند مسافربری شدن آن نیز طی می شود، بر زمین نشسته است.
وی افزود: در ابتدای سال جاری نیز، هواپیمای آنتونوف ۱۲۴ که جزء هواپیماهای 
ارائه خدمات  بالگرد برای  با محموله ۲فروند  پهن پیکر باری به حساب می آید، 
اورژانس وارد فرودگاه پیام شد که نشان هنده این مهم است که این فرودگاه آماده 

استقبال از هر نوع هواپیما است.
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام گفت: فرودگاه پیام به عنوان تنها 

فرودگاه باربری کشور ظرفیت باالیی برای ارائه خدمات دارد.
اتقیایی در بخش دیگری از سخنان خود به مسافربری شدن فرودگاه بین المللی 
اواسط  در  پیام  مسافری  ترمینال  فرودگاهی  تجهیزات  افزود:  و  کرد  اشاره  پیام 

تیرماه سال جاری نصب خواهد شد.
معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام البرز گفت: این تجهیزات شامل 
پذیرش  کانترهای  فرودگاهی،  چرخ دستی  نقاله،  تسمه  نصب  و  ساخت  خرید، 
تا  پیش بینی  طبق  که  است  فرودگاهی  صندلی های  و  بازرسی  میزهای  مسافر، 

اواسط تیرماه سال جاری فرآیند نصب و تحویل این تجهیزات به اتمام می رسد.
برای  هوایی  خدمات  مرکز  عنوان  با  سال ۱۳۶۹  در  پیام  هوایی  خدمات  شرکت 
ارائه خدمات حمل و نقل و توزیع بار کاالهای پستی و ارائه خدمات بالگردی به 
نقاط سخت گذر در شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و تایید و 
تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاه ها و امکانات مخابراتی و پستی کشور فعالیت 

خود را آغاز کرد.
با توجه به موقعیت و جایگاه این شرکت و همجواری آن با استان تهران، براساس 
مصوبه تیرماه سال ۱۳۸۲ هیات دولت، ۳هزار و ۶۰۰هکتار از اراضی فرودگاه پیام 

به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد.

مزیت های منطقه ویژه اقتصادی پیام
نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران، قرار داشتن فرودگاه در داخل 
اراضی منطقه ویژه و امکان بهره گیری از کلیه تاسیسات، تجهیزات و تسهیالت 
آن، قرارگرفتن در مجاورت مرکز اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور، نزدیکی 
به راه آهن سراسری، متروی تهران- کرج و شاهراه های ارتباطی کشور و دارا بودن 

شرایط اقلیمی مناسب، از جمله مزیت های این منطقه است.
برخورداری از امکانات زیربنایی مانند گمرک، گذرنامه اختصاصی و بانک، وجود 
نیروی کار ارزان در منطقه، قرار گرفتن در شاهراه استان های اقتصادی کشور، 
نزدیکی به مراکز تحقیقاتی از دیگر مزیت های قابل توجه منطقه ویژه اقتصادی 

پیام محسوب می شود.
نزدیکی به مراکز تولید میوه، سبزی و گل و گیاه، مراکز عمده تولید و مصرف 
کاالها و خدمات، وجود هاب پستی و گمرک در فرودگاه بین المللی پیام، داشتن 
انبارهای متعدد روباز، وجود ترمینال های کانتینری و امکانات تخلیه و بارگیری با 

دستگاه های پیشرفته از دیگر ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

CHABAHARچابهار

درباره  هند  کشتیرانی  وزارت  معاون  کریشنا،   گوپال 
ما  بندر چابهار، گفت:  حضور شرکت های هندی در 
توانسته ایم برای آغاز عملیات موقت در بندر چابهار 

آماده شویم. این عملیات به زودی آغاز خواهد شد.
اعمال  برای  آمریکا  تصمیم  وجود  با  گفت:  وی 
تحریم های جدید علیه ایران پس از خروج واشنگتن 
بندر  توسعه ای  عملیات  آینده  هفته  از  برجام،  از 

راهبردی چابهار را شروع می کنیم.
بنادر و  روزنامه هندوستان تایمز نوشت: هند شرکت 
عملیات  انجام  برای  را  ایران  کاوه  دریایی  خدمات 
انتخاب کرده  به مدت ۱۸ماه  بندر چابهار  توسعه ای 
است. در این مدت این کشور به دنبال انتخاب یک 
بندر  طوالنی مدت  مدیریت  برای  هندی  شرکت 

چابهار خواهد بود.
هند در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به 
عملیات  انجام  گذشته(  سال  )بهمن ماه  کشور  این 
و  برعهده گرفت  را  بهشتی  اسکله شهید  در  بندری 
تعهد کرد که عملیات های توسعه ای این بندر را قبل 
از ۱۷ژوئن )۲۷خردادماه( آغاز کند. شرکت بین المللی 
بنادر )ای پی جی ال( هند در سال ۲۰۱۵ توسط دولت 
از این کشور ایجاد  هند برای توسعه بنادر در خارج 

شده است.
این شرکت در ماه می )اردیبهشت( سال ۲۰۱۶ برای 

کانتینری  و  چندجانبه  ترمینال های  اداره  و  تجهیز 
بندر  اول  فاز  در  بهشتی  شهید  چندمنظوره  اسکله 
امضا  ایران قرارداد  بندر  آریا  با شرکت  ایران  چابهار 
کرد. براساس این قرارداد این شرکت با سرمایه گذاری 
معادل ۸۵,۲۱میلیون دالر، اداره اسکله شهید بهشتی 
را به مدت ۱۰سال بر عهده خواهد داشت. دولت هند 
همچنین انجام مناقصه های جدید برای انتخاب یک 

از سرگیری پروازهای کارگو به فرودگاه پیام
مرکز درمان سرطان کیش

 یک جنبش آینده دار برای درمان بیماران

چابهار  آزاد  منطقه  دانشگاه  دبیرستان  ورودي  آزمون  اولین 
یازدهم  و  دهم  پایه  ۴۰۰دانش آموز  حضور  با  جاری  ۱۷خردادماه 

برگزار شد. 
پذیرفته شدگان  بورسیه  از  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  و  داد  خبر  سازمان  توسط  آزمون  در 
دانشگاه  دبیرستان  قبول شدگان  تحصیلي  هزینه  ۵۰درصد کمک 

منطقه آزاد چابهار را برعهده مي گیرد.
با  چابهار  آزاد  منطقه  توانا(  و  )دانا  دانشگاه  دبیرستان  گفت:  وي 
جامعه  مختلف  بخش هاي  براي  متخصص  نیروي  تربیت  هدف 

پایه گذاري شده است.

عبدالرحیم  سوی  از  حکمی  طی 
و  مدیره  هیات   رئیس  کردی، 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
چابهار دادکریم بلوچ به عنوان مشاور 
توسعه ای  و  زیربنایی  طرح های 

منصوب شد.
این  پیش  از  که  بلوچ  دادکریم 
فرهنگی،  معاونت  سرپرستی 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
ازجمله  اجرایی  سوابق  داشت،  برعهده  را  چابهار  آزاد  منطقه 
شهرداری شهرهای چابهار، کنارک، راسک و نگور را در کارنامه 

کاری خود دارد.

عبدالرحیم  سوی  از  حکمی  طی 
و  مدیره  هیات  رئیس  کردی، 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  چاکرزهی  اکبر  محمد  چابهار 
معاونت  جدید  سرپرست  عنوان 
وگردشگری  اجتماعی  فرهنگی، 

سازمان منصوب شد.
از  قبل  چاکرزهی  اکبر  محمد 
همچون  مهم  پست  چندین  این 
و  خاش  سرباز،  سراوان،  نیکشهر،  شهرستان های  فرمانداری 
نیکشهر،  شهرستان های  هالل احمر  جمعیت  مسئولیت  همچنین 

ایرانشهر و چابهار را در کارنامه کاری خود دارد.

اعطاي٥٠درصد کمک هزینه تحصیلي به 
دانش آموزان توسط سازمان منطقه آزاد چابهار

مشاور طرح های زیربنایی و توسعه ای 
منطقه آزاد چابهار منصوب شد

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد چابهار منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزراد چابهار خبر داد:
اخبار - مناطق  ویژه

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام خبر داد:

پروفسور جوان اظهار داشت:

و  در جنوب سیستان  چابهار  آزاد  منطقه  زیربنایی سازمان  و  فنی  معاون 
بلوچستان گفت: بهسازی معابر این منطقه در محدوده روستای تیس و 

ویالهای مسکونی با اعتبار ۴۳میلیارد ریال در حال اجراست.
حمیداله بلیده  ای اظهار داشت: بهسازی، زیبا سازی معابر و مناسب سازی 
فضاهای شهری منطقه آزاد چابهار از ضرورت های مهم این منطقه است.
وی افزود: در این طرح ۳۳هزار مترمربع آسفالت، ۲۲هزار مترمربع پیاده روسازی 

و جدول گذاری به طول ۱۲هزار و ۵۰۰مترمربع انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: شهر و منطقه آزاد چابهار ساالنه میزبان بیش از ۳۰۰ تا 
۴۰۰هزار گردشگر داخلی و خارجی است و باید عملیات ساخت و بهسازی 

معابر در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت های شهری به جذب گردشگر کمک 

شایانی می کند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار بر تسریع در ساماندهی و 
آب رسانی، ساخت فضای  زمینه  در  تیس  روستای  زیرساخت های  توسعه 

به همت سازمان منطقه آزاد چابهار، دو دستگاه تانکر مجهز آبرسانی به 
آب و فاضالب روستایی شهرستان اهدا شد.

هدف از این اقدام که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی منطقه 
آزاد چابهار ارزیابی می شود، کاهش مشکالت ناشی از خشکسالی در این 

ناحیه عنوان شده است.
براساس اعالم سازمان هواشناسی، متوسط بارندگی در جنوب سیستان 

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم کرد:

با هدف بهبود وضعیت آبی در روستاهای منطقه صورت گرفت:

بهسازی معابر منطقه آزاد چابهار با 43میلیارد ریال در حال اجراست

اهدای دو دستگاه تانکر آبرسانی توسط منطقه آزاد چابهار

آموزشی و آسفالت معابر تاکید کرد.
و  بهسازی  برای  ویژه ای  توجه  اخیر  در سال های  اینکه  بیان  با  بلیده ای 
انجام گرفته است،  زیباسازی فضاها و محیط شهری منطقه آزاد چابهار 
معابر، رنگ آمیزی  افزایش روشنایی  و  تعویض المپ ها  خاطرنشان کرد: 
جداول، هرس به موقع درختان، ایجاد فضای با نشاط برای تفریح، اسکان 

و ساماندهی فضای سبز و بوستان ها انجام شده است.

تسهیل و تسریع خدمات با راه اندازی دو سامانه در حوزه 
فنی و زیربنایی منطقه آزاد چابهار

وی از راه اندازی سامانه های مدیریت پروژه های عمرانی و پرتال خدمات 
با راه اندازی  مشتریان شهرسازی در منطقه آزاد چابهار خبر داد و افزود: 
مشتریان  به  خدمات  ارائه  و  الکترونیکی  سازمان  فرآیندهای  سامانه  این 

تسهیل و تسریع می شود.
الکترونیکی  هدف  با  سامانه ها  این  راه اندازی  گفت:  ای  بلیده  حمیداله 

و بلوچستان طی سال های اخیر کاهش چشمگیری داشته است و این به 
معنای بروز بحران آب در منطقه است.

منطقه آزاد با هدف کمک به آب و فاضالب روستایی و افزایش توان 
عملیاتی برای رساندن آب به روستاهای دچار کم آبی، دو دستگاه تانکر 

مجهز را خریداری و وارد کشور کرد.
تانکرهای مذکور به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به آب روستایی اهدا شد.

مرکز نمایشگاهی منطقه آزاد چابهار، فرصتی 
برای معرفی دستاوردهای تجاری و صنعتی

از  نگهداری  و  مدیریت  اداره،  جهت  همکار  شرکت 
بندر چابهار را آغاز کرده است.

در مناقصه پیشین به دلیل شرایط سخت، هیچ  کدام 
از شرکت های هندی ازجمله ادانی، جی . اس .دبلیو و 
باری  بین المللی زیرساخت ها و ترمینال های  شرکت 
انتخاب نشدند. یکی از شرایط در نظر گرفته  شده این 
بود که شرکت منتخب در مناقصه باید ۸,۵۲میلیون 

دالر در ابتدای قرارداد پرداخت می کرد.
مناقصه،  این  در  از شکایت شرکت های حاضر  پس 
وزارت کشتیرانی هند اعالم کرد شرایط جدیدی را 
درنظر خواهد گرفت. یک مقام در شرکت خصوصی 
است  گرفته  تصمیم  دولت  گفت:  هند  جهانی  بنادر 
پیش پرداخت  ازجمله  مناقصه  این  در  شرایط حضور 

قرارداد را تسهیل کند.
بندر چابهار یک موفقیت در روابط هند و ایران است 
و پس از عملیاتی شدن آن، تحوالت زیادی پیرامون 
این بندر اتفاق افتاده و براساس خبرهای منتشر شده، 
به چابهار منتقل  شده  بندر کراچی  از  باری  ترافیک 
است. بندر چابهار هزینه های حمل ونقل و زمان برای 
صادرات کاالهای هند را تا یک سوم کاهش می دهد. 
و  افغانستان  هند،  میان  تجارت  همچنین  بندر  این 
برای  پاکستان  مخالفت های  به  توجه  با  را  ایران 

استفاده از خاک این کشور، افزایش خواهد داد.
به  متعهد  ایران  چابهار  بندر  توسعه  برای  هند 
سرمایه گذاری ۵۰۰میلیون دالری شده است. فاز اول 
و  ایران  افتتاح شد. همچنین  بندر سال گذشته  این 
افغانستان در حال تایید ایجاد یک کریدور حمل ونقل 
محموله  نخستین  که  طوری   به   هستند،  بین المللی 
گندم هند از طریق بندر چابهار به افغانستان ارسال 

شد.

نمودن فرآیندهای سازمان و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مشریان 
صورت گرفته است.

زمینه  و  یکپارچه سازی  این سامانه ها  نرم افزار  زودی  به  اضافه کرد:  وی 
وضعیت  رصد  جهت  ارشد  مدیریت  نیاز  که  را  مدیریتی  داشبورد  ایجاد 

سازمان است، فراهم می شود.
همچنین مدیرفناوری و اطالعات سازمان منطقه آزاد چابهار،گفت: سیستم 
مکاتبات فراگستر به دلیل کاربرپسند بودن و قابلیت گردش فرم ها جایگزین 
اتوماسیون دیدگاه و سیستم یکپارچه راهکاران در حوزه های اداری مالی و 
پشتیبانی پیاده سازی شده که آموزش پرسنل در این خصوص انجام خواهد شد.
رحیم بخش رامین افزود: پیشتر سامانه حقوقی و امور قراردادها و پرتال 

سرمایه گذاری نیز راه اندازی شده بود که در حال بهره برداری می باشند.
گفتنی است راه اندازی این سامانه ها در راستای دولت الکترونیک، تکریم 
آزاد  منطقه  سازمان  در  خدمات  ارائه  در  زمان  کاهش  و  رجوع  ارباب  به 

چابهار صورت می پذیرد.

یکی از مهم ترین معیارهای توسعه اقتصادی در مراکز تجاری و 
مناطق آزاد جهان، وجود مرکز نمایشگاهی و نیز امکانات مناسب 

جهت برگزاری مراسم رسمی است.
و  سیستان  استان  شرقی  جنوب  شهرهای  از  یکی  چابهار  بندر 
دریای  کرانه  در  که  است  ایران  اقیانوسی  بندر  تنها  و  بلوچستان 
مهم ترین  از  یکی  بندر  این  دارد.  قرار  هند  اقیانوس  و  مکران 
بندر  است.  جهانی  بازرگانی  شمال- جنوب  کریدور  چهارراه های 
چابهار به سبب قرار گرفتن در نزدیکی منطقه استوایی، از تغییرات 
اندکی در فصول مختلف سال برخوردار است. بندر زیبای  دمای 
فاقد  و  محروم  ناحیه ای  نگاه،  نخستین  در  شاید  گرچه  چابهار 
واقعیت  اما  آید؛  نظر  به  تاریخی  پیشینه  و  جاذبه های گردشگری 
و  کشور  اقیانوسی  کرانه  بهترین  دارای  ناحیه  این  که  است  آن 

معتدل ترین هوای جنوب کشور است.
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  نمایشگاه ها،  اخبار  گزارش  به 
منطقه آزاد چابهار، نماد صنعت نمایشگاهی در منطقه جنوب شرق، 
با توسعه ارتباط با مجامع بین المللی در حوزه صنعت نمایشگاهی 
در  بازیدکنندگان  و  مشارکت کنندگان  نیاز  پاسخگوی  می کوشد 
معدنی،  تولیدات صنعتی،  و  دستاوردها  معرفی  و  نمایش  راستای 
طریق  از  کشور  مهندسی  و  فنی  بازرگانی،  خدمات  و  کشاورزی 
برپایی و اداره مراکز و غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج از 
قرار  فعالیت خود  الگوی  را  راستا موارد ذیل  این  باشد؛ در  کشور 

داده است:
 بهره گیری از فن آوری های روز دنیا

در حوزه  کارآمد  و  دانش محور متخصص  نیروهای  از  استفاده   
صنعت نمایشگاهی

حوزه  در  باتجربه  و  کارآزموده  تجاری  طرف های  از  استفاده   
صنعت نمایشگاهی

 استانداردسازی ارائه خدمات و فعالیت های نمایشگاهی
 شناسایی و پاسخگویی به نیازهای عملیاتی مشارکت کنندگان 

و بازدیدکنندگان
 بهره گیری از نمادهای فرهنگی ایرانی و اسالمی در نمایشگاه ها
 توسعه صنعت نمایشگاهی منطقه جنوب شرق کشور از طریق 

تبادل تجربیات
کنفرانس،  سالن  بودن  دارا  با  و همایشی،  نمایشگاهی  مرکز  این 
اتاق های گفتگو، سیستم های ترجمه هم زمان و سالن نمایشگاهی 
تخصصی  رویدادهای  برگزاری  برای  مناسبی  محل  جانبی 
به خصوص باهدف توجه به بازارهای افغانستان، عمان و پاکستان 

می باشد.
و  همایش ها  برخی  جهت  چابهار  آزاد  منطقه  اینکه  ضمن 
ترانزیت، گردشگری، شیالت  در حوزه های  جانبی  نمایشگاه های 
و آبزیان و فرآوری و بسته بندی مواد غذایی با هدف صادرات به 
کشورهای منطقه سوبسیدهایی ازجمله تسهیالت اقامتی، ترانسفر 

و… ارائه می نماید.

از  نیویورک  و  وین  در  اروپا  اورولوژي  منطقه اي  رئیس 
یک  عنوان  به  کیش  در  سرطان  درمان  مرکز  راه اندازی 
جنبش آینده دار برای درمان بیماران در کشور و منطقه یاد 

کرد.
جوان  بابک  پروفسور  حضور  با  که  خبری  نشست  در 
اورولوژیست برجسته جهان، سعید پورعلی معاون فرهنگی 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس هیات امنای 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  کیش،  بیمارستان 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان  مدیران  و  سازمان 
کیش برگزار شد، پروفسور جوان از انجام نخستین جراحی 
منطقه  در  سرطان  درمان  مرکز  به  کیش  تبدیل  جهت  در 

خبر داد.
برای  اقدامات  اینکه  بیان  با  اورولوژیست مطرح جهان  این 
راه اندازی مرکز درمانی سرطان در کیش یکسال پیش توسط 
به  امروز  که  خوشحالم  و  شد  مطرح  الری  انصاری  دکتر 
مرحله اجرا رسیده است، افزود: وجود ظرفیت های مناسب و 
تردد آسان بیماران و پزشکان خارجی از مهم ترین مزیت های 
تا  است  درمان سرطان  مرکز  راه اندازی  برای  جزیره کیش 
عالوه بر بیماران داخل کشور، به بیماران منطقه نیز در این 

جزیره خدمات ارائه کنیم.
فهرستی  شده  انجام  رایزنی های  با  گفت:  جوان  پروفسور 
شامل ۱۵نفر از پزشکان حاذق ایران در زمینه های مختلف 
ایران و کشورهای مختلف فعالیت می کنند،  درمانی که در 
آماده شده و بسیاری از این پزشکان برای حضور در جزیره 
کیش و درمان بیماران اعالم آمادگی کرده اند که براساس 
که  اولیه  مراحل  انجام  از  پس  انجام شده  برنامه ریزی های 
بررسی مدارک و مستندات بیمار و تایید برای درمان در مرکز 
کیش است، نسبت به حضور تیم پزشکان برای انجام فرایند 

درمانی بیمار در جزیره کیش اقدام می شود.
وی تاکید کرد: کشور ما ایران از نظر آکادمیک، تجهیزات 
زمینه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  دارای  تکنولوژی  و 
در  جدی  اصل  یک  اطالعات  تبادل  اما  است،  پزشکی 

چند  توسط  بررسی ها  تمامی    KCC در  است  پزشکی 
در  و  می شود  نهایی  تصمیم گیری  و  انجام  حاذق  پزشک 
را  درمانی  عملیات  پزشکی  تیم  یک  نیز  درمان  مرحله 
برعهده دارد، زیرا تعامل و تبادل اطالعات و تجربیات رشد 
و پیشرفت را برای همه پزشکان به همراه دارد؛ به همین 
منظور در این مرکز آخرین یافته ها و دستاوردهای پزشکان 
درمان  به  دنیا  معتبر  مراکز  در  که  خارجی  و  ایرانی  حاذق 
و  دانش  این  و  می شود  گرفته  کار  به  می پردازند  بیماران 

تجربه به دیگر اطبا نیز منتقل می شود.  
رئیس منطقه اي اورولوژي اروپا در وین و نیویورک پشتیبانی 
و تامین تجهیزات موردنیاز برای درمان بیماران را از دیگر 
جزیره  بیمارستان  گفت:  و  برشمرد  مرکز  این  برنامه های 
کیش دارای امکانات، پزشکان و کادر درمانی بسیار خوبی 
برای خدمات دهی عمومی و تخصصی است و در کنار ارائه 
این خدمات به شهروندان، مرکز درمان بیماری های سرطان 
با برنامه ای متفاوت در حال راه اندازی است و تجهیزات الزم 
برای این مرکز به همت مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش 
تهیه شده است. برخی تجهیزات هم براساس نیاز بیماران به 

صورت موقت وارد می شود.
جنبش  یک  عنوان  به   KCC از  پایان  در  جوان  پروفسور 
به دلیل شرایط  بیماران سرطانی  یاد کرد و گفت:  آینده دار 
از خدمات هستند که  نیازمند مجموعه ای  دارند  خاصی که 
هم  زیبا  طبیعی  و  اقلیمی  شرایط  دلیل  به  کیش  جزیره 
از  دوره پس  گذران  و  روحیه  افزایش  برای  امکانات خوبی 

درمان دارد.
سرطان  با  بیماری  روی  بر   KCC مرکز  جراحی  نخستین 
پروستات ۲۰خرداد توسط پروفسور جوان، دکتر الهیجی و 
دکتر افراسیابی جراحان ارولوژی در بیمارستان تخصصی و 

فوق تخصصی کیش انجام شد.
فوق  و  تخصصی  بیمارستان  در   IPDدفتر است  گفتنی 
و  کشور  از  بیماران  پذیرش  هدف  با  کیش  تخصصی 

کشورهای منطقه راه اندازی شده است.
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agreement in August

Euro-based Kish Intl. Stock 
Exchange to be inaugurated

U.S. exports to Iran grow 77% 
in 4 months

Iran and India are going to hold talks 
over a preferential trade agreement 
(PTA) in near future aiming to withstand 
the effect of the U.S. sanctions on Iran 
on the two sides’ trade.
The first round of formal negotiations on 
the PTA will be held by August, Indian 
news agency Economic Times reported 
on Thursday citing people with knowl-
edge of the matter.
“We are making our wish lists,” said one 
of the officials. “The first round of text-
based negotiations will take place in a 
month or two.”
Talks on a PTA began two years ago, 
then slowed because Iran had concerns 
about India’s indirect tax structure.
Iran has sought details on India’s tax 
structure before and after the imposition 
of GST on around 100 products includ-
ing urea, various dry fruits and chemi-
cals.
Iran’s major exports to India are oil, 
fertilizers and chemicals while imports 
include cereals, tea, coffee, spices and 
organic chemicals.
During Iranian president Hassan Rou-
hani’s visit to India in February, the two 
sides decided on a text-based PTA as 
well as conclusion of a bilateral invest-
ment treaty in a fixed time frame.

Head of Iran’s Securities and Ex-
change Organization (SEO) Shapour 
Mohammadi told IRNA that in a bid to 
expand Iran’s euro-based transactions, 
Kish International Stock Exchange is 
planned to be inaugurated in future.
“Foreign companies can be listed in 
this international stock exchange on 
the Iranian southern island of Kish, 
while Iranian ones can trade by euro,” 
Mohammadi was quoted as saying.
The Iranian official underlined that 
Trump’s withdrawal from Iran’s nu-
clear deal has not had any impact on 
Iranian capital market’s foreign trans-
actions as well as the procedure of its 
membership in International Organiza-
tion of Securities Commissions (IOS-
CO).
As SEO’s head explained, “Those 
countries who have less ties with the 
U.S., including the investors from our 
neighboring countries, can easily con-
tinue their activities in Iran.”
About Europeans’ activities in Irani-
an stock exchange, some suggestions 
have been made and negotiations are 
underway, he added.

According to the latest report of 
American Statistical Association 
(ASA), Iran’s imports of the U.S. 
products grew 77 percent in the first 
four months of 2018 in comparison 
with the same period in 2017.
The figure stood at $45 million from 
January to April, 2018, mounting 
from $25.4 million in the same time 
span in 2017, Tasnim news agency 
reported on Saturday.
Iran-U.S. trade in the named four 
months registered a 23-percent rise 
year-on-year hitting $67.5 million 
from its previous amount of $54.9 
million in the first four months of 
2017, the report added.
U.S. imported $22.5 million of 
goods from Iran in this length of 
time in 2018, showing 23-per-
cent decrease from its previous 
$29.5 million in the same period in 
preceding year.
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U.S.-EU economic wrangling 

may trigger security disputes: expert
Davoud Abbasi, Editor-in-Chief of 
the Italian radio at IRIB, tells the 
Tehran Times that the trade war that 
the U.S. has launched against the 
European Union may trigger “secu-
rity” disputes in the long-run if the 
sides fail to reach a compromise.
Following is the text of the inter-
view:

Q: Donald Trump has slapped tar-
iffs on EU steel and aluminum im-
ports. In your opinion, what has 
been his main motivation? Is it 
political or economic?
A: Both, I say! But the major reason 
for his decision is economic. During 
the past months, the White House 
put some pressure on China, the EU, 
and Canada to sign some new com-
prehensive contracts with the U.S. 
on bilateral trade in a bid to guar-
antee the U.S. benefits. Since the 
contracts have not been made till the 
time being, Trump, in a pre-emptive 
move, levied the said tariffs on steel 
and aluminum imports to guarantee 
the financial benefits of his country. 
In fact, he wants to make Europeans 
face a done deal to assure its benefits 
either via levying tariffs or through 
making the named countries pen new 
trade agreements. The second point 
is that regarding cases such as those 
of Iran, Russia, or relocation of the 
U.S. embassy to Jerusalem, Trump’s 
policies has not been supported by 
its allies, in particular, Europeans. 
I believe that his decision about the 
tariffs was an act to teach Europe-
ans, specifically Germany, a lesson. 
We should not forget that the coun-
try which will be harmed mostly as 
a result of the applied tariff policies 
is Germany, which is a key country 
in the EU and the biggest power in 
the union.  

Q: What would be the EU’s strat-
egy towards Trump’s act?
A: As many senior European offi-
cials and experts believe, to avoid a 
trade war with the U.S., EU coun-
tries should reach a new econom-

Some 47 million tons of cargo were transported 
via railway in Iran during the past Iranian cal-
endar year 1396 (ended on March 20), Saeed 
Rasouli, an official in the Islamic Republic of 
Iran Railways (known as RAI), announced.
The official also put the cargo transport via 
railway at 40 million tons in the calendar year 
1395, IRIB reported.
Rasouli said according to Iran’s Sixth Five-
Year National Development Plan (2016-2021), 
railway should account for transporting 30 
percent of cargos and 20 percent of passengers 
in the country which requires supporting the 
railway system.
Supporting railway system should be in a way 
that the ground will be prepared for the at-
traction of private sector investment and also 

India is mulling over using Euro as well as the 
rupee to continue trade with Iran during the 
new rounds of the U.S. sanctions on Tehran.
According to Telegraph India, the country’s 
UCO Bank will be undertaking the rupee trade 
with Iran as it used to do during the earlier 
round of sanctions.
Since the UCO Bank has no dealings with the 
U.S. thus it cannot be sanctioned.

an economic ability that it does not 
have now.  The country’s econom-
ic status quo is not similar to those 
days in 1990s or 2000s. It has lost 
its economic power, in fact. And its 
decision to levy tariffs or pull out of 
the Paris Climate Agreement proves 
looming economic crisis as well as 
difficulties with coping with high 
expenditures. America First poli-
cies, in practice and based on what 
Trump has been doing in the recent 
months, means sacrificing relations 
for economic benefits. I should say 
that benefits of America are not 
necessarily the same as that of the 
American nation. The proof would 
be the White House’s move in back-
ing away from the gun control meas-
ures.
As I said, it is too soon to discuss 
security issues between the U.S. and 
Europe, but for sure the economic 
factors will trigger security ones. 
The impending trade war can be an 
introduction to security, geopolitical 
and even military dimensions. Some 
Europeans may avoid hosting the 
U.S. army bases on their own lands, 
for example.

Q: How would Trump’s move im-
pact global economy, and that of 
the U.S. in the long-run? Some 
warn that the U.S. is to levy tariffs 
on other goods as well.
A: It will have a negative impact on 
global economy in general and the 
U.S. economy as well, according to 
experts.
According to reports, the U.S. plans 
to slap harder tariffs on other prod-
ucts including car imports from 
Europe, in particular on those lux-
ury ones from Germany. Some even 
claim that Trump will ban such im-
ports from Germany. Such decisions 
will have definite negative influenc-
es on the U.S. economy, since they 
decline the U.S. cooperation with 
major world powers such as Europe 
and China, who play key roles in 
global economy. It is a domino ef-
fect, you know.

FDI inflows to Iran up nearly 50% in 2017: UNCTAD
According to United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD)’s latest 
report titled “world investment report 2018”, 
foreign direct investment (FDI) inflows into 
Iran increased by nearly 50 percent in 2017 
compared to the previous year.
“Inflows to the Islamic Republic of Iran in-
creased by nearly 50 percent to $5 billion”, 
the report read.
Following the lifting of West-imposed sanc-
tions in late 2015, the country’s rich reserves 
started to attract significant foreign participa-
tion in the exploration and production of oil 
and gas.
Based on the document, investments by major 
foreign companies including France’s Total, 

China’s CNPC, Turkey’s Unit International 
and Russia’s Zarubezhneft into the country’s 
energy sector has been the main driving force 
for the increase in Iran’s FDI figure.
However, the United States’ decision to with-
draw from the Iran nuclear deal has led to 
uncertain prospects for these investment pro-
jects.
Earlier in April, Afrouz Bahrami, director 
general of Foreign Investment Office of the 
Iranian Ministry of Industry, Mining and 
Trade, said that industry, mining and trade 
sectors attracted $3.5 billion of FDI in the 
past Iranian calendar year (ended on March 
20), which indicates 75-percent growth from 
the figure of its preceding year.

Cargo transport via railway hits 47m tons in a year

India to use Rupee, Euro to continue trade with Iran during sanctions

progress of state-run sector’s activities in de-
velopment of railway throughout the country, 
he added.
Attraction of foreign investment and technol-
ogy to the projects for development of Iranian 
railway is one of the objectives of RAI.
On May 29, Maziyar Yazdani, the deputy head 
of RAI for infrastructure and technical affairs, 
said that none of the European companies 
that are cooperating with Iran in railway in-
frastructure projects have so far reacted to the 
U.S. decision for leaving the nuclear deal and 
they are still continuing their cooperation with 
the RAI.
“We have replacements for all foreign com-
panies in case of withdrawal under pressures 
from the U.S. sanctions”, he added.

Iran is willing to take some of its export pay-
ments in rupee but prefers the euro as a mode 
of payment. Earlier, too, India had used banks 
in Europe and Turkey for such transfers.
«The percentage of crude paid for in rupee will 
be kept at around 30 percent so that Iran can 
use that to buy Indian goods which it tradition-
ally imports,» Indian officials said.
India had earlier been given the option to use 

ic deal with that country, because 
EU’s economic power is much less 
than that of America. According to 
media reports, the major European 
officials vote for this idea. While, 
some countries, especially Germa-
ny, insist that EU countries should 
retaliate via opening a case against 
the U.S. at the WTO, which will be 
a time-consuming procedure but not 
fruitful. The move would be possi-
ble for countries including Germa-
ny and France but when it comes 
to other EU countries with weaker 
economies such as Italy, filing a case 
would not be plausible. In better 
words, except Germany and France, 
other European countries prefer lev-
ying tariffs on imports of the Amer-
ican goods as a tit-for-tat response.

Q: How strong do you assess WTO 
in encountering Trump’s deci-
sion?
A: I do not suppose that EU’s com-
plaint against the U.S. will bear fruit, 
considering the U.S. power at the 
WTO as it is a major member and the 
biggest economy in the world.

Q: How probable is it for Europe-
ans to replace U.S. with China in 
their trade transactions?
Before answering this question, I 
want to highlight the political aspect 
of Trump’s move. Since World War 
II, the U.S has not had such a be-

havior with Europe, therefore, this 
a meaningful act for Europeans. In 
fact, Europe’s major ally, the U.S., 
the one who says is committed to 
guarantee their security by its mil-
itary bases or etc. has created some 
economic difficulties for them. The 
act seems unbelievable for the Eu-
ropeans. The tariff case may be re-
solved in future, however, it will 
entail some deep political decisions 
in a way that it would make Europe 
to look for alternative political and 
economic partners, such as China or 
even Russia. Europe feels alone for 
the first time, tasting the real mean-
ing of loneliness. It can now put it-
self in the shoe of countries such as 
Iran, impressed by hegemonic poli-
cies of the U.S., which is a new con-
dition and experience.

Q: Will Europeans be more in-
clined to expand trade and eco-
nomic ties with Iran, therefore?
A: For 100 percent, Yes!  But the is-
sue highly relies on the dynamicity 
of Iran’s diplomacy and its ability in 
recognizing European companies.  

Q: How will the decision affect 
transatlantic relations?
A: The time is not ripe to discuss 
such effects, however, there are 
some points to mention. The U.S. 
had not taken such a measure pre-
viously for the country used to have 

Turkey›s Halkbank, Europaeisch-Iranische 
Handelsbank of Germany and the Italian cen-
tral bank to pay up their dues.
Earlier this month, Iranian Foreign Minister Mo-
hammad Javad Zarif and his Indian counterpart 
Sushma Swaraj held talks in New Delhi on var-
ious issues including Rial-Rupee trade to keep 
the bilateral trade between the two countries af-
ter the U.S. imposes new sanctions on Iran.



اخبار - قشم

آیین های ویژه دومین شب از شب های قدر، همزمان با شهادت موالی 
متقیان حضرت علی )ع( با حضور خیل عظیم مردم جزایر قشم، هرمز، 

هنگام و الرک برگزار شد.
مردم والیتمدار و دیندار قشم در دومین شب قدر، در سوگ شهادت 
قرآن،  تالوت  با  و  ریختند  ماتم  اشک  علی )ع(  حضرت  مومنان  امیر 
دعای جوشن کبیر، بجا آوردن نماز و سرگرفتن قرآن مجید، در پیشگاه 
بخشنده  خدای  درگاه  از  و  آوردند  بجا  جانانه  نیازی  و  راز  منان  ایزد 
مهربان برای خود و همه مسلمانان جهان طلب عفو و بخشش کردند.

مردم عزادار شهر قشم به ویژه جوانان و نوجوانان با تجمع در مصلی 
بزرگ امام علی )ع( مسجد النبی )ص(، صحن امامزاده سیدمظفر )ع( و 
دیگر مساجد و حسینیه های این شهر  با قرائت دعای ویژه شب های 

قدر، دومین شب از لیالی قدر را قدر دانستند.
آن  علی )ع(  امیرالمونین  حضرت  شهادت  شب  در  داران  زنده  شب 
استغاثه  با  خیبر،  فاتح  و  ستمدیدگان  یاور  پرهیزگاری،  و  تقوا  اسوه 
معظم  رهبر  سالمتی  عصر)عج(،  امام  ظهور  برای  الهی،  درگاه  به 
مسلمانان  پیروزی  مسلمانان،  گرفتاری  رفع  بیماران،  شفای  انقالب، 
و آزاداندیشان جهان و نجات مردم فلسطین از ظلم و جور استکبار و 

رژیم صهیونیستی دعا کردند.
شهرهای  خداجوی  و  مومن  مردم  حضور  با  هم  مشابه ای  آئین های 
درگهان، سوزا، شماری از روستاهای جزیره قشم و مساجد جزایر هرمز، 
هنگام و الرک در دومین شب از شب های قدر و به یاد امام علی )ع( 

برگزار شد.

مردم قشم در سوگ شهادت 
امیرالمومنین )ع( اشک ماتم ریختند
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منطقه  سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
آزاد قشم با اشاره به سیاست حمایت از تولید کاالی 
ایرانی در این منطقه از رشد 442درصدی )4/4برابر( 

تراز تجاری قشم در سه سال گذشته خبر داد.
کاالهای  صادرات  رقم  سال 95  گزارش،  این  به  بنا 
صنعتی جزیره قشم به سایر کشورها به رقمی معادل 
40میلیون و 153هزار دالر رسیده بود که در مقایسه 
دارای  سال 94،  دالر  225هزار  و  21میلیون  رقم  با 

رشد 94درصدی بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد 
قشم با اشاره به رقم واردات در این سه سال، عنوان 
کرد: 41میلیون و 493هزار دالر کاالهای واسطه ای 
که  شد  قشم  وارد  سال 96  در  صنعتی  اولیه  مواد  و 
7درصد نسبت به 38میلیون و 843هزار دالر سال 95 
رشد داشته است و این نسبت در سال 94 به رقمی 
معادل 32میلیون و 94هزار دالر رسید بود که نشان 
به  نسبت  سال 95  در  21درصدی  حدود  رشدی  از 

مدت مشابه سال 94 دارد.
به گفته وی، رشد 3.2برابری )320درصدی( صادرات 
رشد  مقابل  در  سال 1394  به  نسبت  سال 1396  در 
افزایش  بیانگر  واردات،  )130درصدی(  1.3برابری 
سرمایه گذاری، باال رفتن نرخ اشتغال زایی، کارآفرینی 
و افزایش بهره وری در تمامی عرصه های صنعتی در 

منطقه آزاد قشم است.
در  مستقر  تولیدکنندگان  کرد:  اظهار  مجیدی 
روش های  از  استفاده  با  قشم  صنعتی  شهرک های 
خود،  محصوالت  بومی سازی  و  بازاریابی  نوین 
تالش می کنند با تنوع کاالهای تولیدی، بروز کردن 
جهانی،  استانداردهای  با  آن  انطباق  و  محصوالت 

محصول ایرانی را به جهانیان معرفی کنند.
شده  کاالهای صنعتی صادر  انواع  به  اشاره  با  وی 
گفت:  کشور  خارج  و  داخل  به  قشم  آزاد  منطقه  از 
دستگاه آناالیزر، کایاک، قایق، اسکله شناور، جکت 

و  سرب  شمش  تفریحی،  شناور  نفتی،  سکوی  و 
لوله های  انواع  و  یو.پی.وی.سی  مصنوعات  روی، 
کاالها  این  از  بخشی  پلی اتیلن  الیه  چند  تلفیقی 

می باشند.
سازمان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل  گفته  به 
آن،  مصنوعات  و  منزل  لوازم  قشم،  آزاد  منطقه 
مصنوعات چوبی، ماهی و ماهی خشک، خرما، لوازم 
تزیینی خودرو، مغز بادام، ذغال چوب، پودر گرانول، 

کاغذ حرارتی کربن، لوازم آرایشی و سیگار از دیگر 
کاالهای صادراتی قشم به سایر کشورها است.

به  تاکنون  قشم  در  تولیدی  کاالهای  گفت:  وی 
عمان،  امارات،  ویتنام،  هند،  ژاپن،  مانند  کشورهایی 
پاکستان  و  شارجه  سریالنکا،  موزامبیک،  سومالی، 

صادر شده است.
و  انزلی  و  کیش  آزاد  مناطق  از  همچنین  مجیدی 
دیگر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ایران، به 

عنوان مقاصد صادراتی تولیدات جزیره قشم یاد کرد 
و گفت: مقاصد فراساحلی در آب های آزاد نیز پذیرای 

محصوالت تولیدی جزیره می باشند.
با  صنعتی  193واحد  هم اینک  گزارش،  این  به  بنا 
سرمایه گذاری 14هزار و 99میلیارد و 66میلیون ریال 
و  هزار  چهار  برای  اشتغال  شرایط  کردن  فراهم  با 
آزاد در جنوب کشور  این منطقه  600نیروی کار در 

فعالیت می کنند.

افزایش صادرات در قشم با حمایت از تولید کاالی ایرانی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

فتح قله های 4هزارپایی الله زار و کوشاه 
کرمان توسط کوهنوردان قشمی

تیم ملی بانوان ایران نایب قهرمان شدند

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم از فتح قله الله زار 
و کوشاه کرمان توسط تیم سه نفره هیات کوهنوردی و صعود های 
ورزشی این منطقه به مناسبت برنامه های ورزشی جام رمضان، خبر 

داد.
آزاد  این خبر گفت: تیم کوهنوردی منطقه  با اعالم  صابر قهرمانی 
قشم موفق شد در یک پیمایش سرعتی دو روزه، قله چهار هزار و 
381متری الله زار و قله چهار هزار و 385متری کوشاه استان کرمان 

را فتح کند.
وی با تاکید بر معدود بودن اجرای پیمایش های سرعتی بین دو قله 
آزاد  منطقه  ورزشی  و صعود های  کوهنوردی  تیم  افزود:  کشور،  در 
قشم به سرپرستی حامد شیروانی، موفق به اهتزاز پرچم جمهوری 

اسالمی و پرچم منطقه آزاد قشم بر بلندای این دو قله شد.
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
توانمندی کوهنوردان قشمی، اظهار امیدواری کرد، اعضای این تیم 
بتوانند به زودی پرچم جمهوری اسالمی ایران و منطقه آزاد قشم را 

بر بلندای قلل مرتفعی چون هیمالیا به اهتزاز درآورند.
محیط  از  حفاظت  مسئول  عنوان  به  عربی  جعفر  از  همچنین  وی 
زیست و فواد بهمنی در بخش تدارکات و عکاسی به عنوان دو عضو 
دیگر تیم کوهنوردی منطقه آزاد قشم در فتح  این دو قله تقدیر کرد.

بنا بر این گزارش، اعضای تیم اعزامی هیات کوهنوردی و صعود های 
رمضان  جام  ورزشی  برنامه های  قالب  در  قشم  آزاد  منطقه  ورزشی 
قشم طی دو روز دهم و یازدهم خردادماه با حرکت از سد الله زار و 
پیمودن 38کیلومتر مسافت، به دو قله الله زار و کوشاه صعود کردند.

بازگشت  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
افتخارآمیز یگانه یاقوت پور نماینده جزیره قشم عضو تیم ملی قایقرانی 

دراگون بت از مسابقات بین قاره ای به میزبانی کشور اسپانیا خبر داد.
صابر قهرمانی با اعالم این خبر افزود: تیم ملی 10نفره بانوان دراگون 
بت کشورمان با حضور یگانه یاقوت پور قایقران قشمی، به مقام نایب 

قهرمانی مسابقات بین قاره ای به میزبانی کشور اسپانیا دست یافت.
وی ادامه داد: تیم بانوان جمهوری اسالمی ایران در رده سنی آزاد در 
مسافت 200متر توانست مدال نقره مسابقات دراگون را از آن خود کند.

این  اظهار کرد:  آزاد قشم  مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه 
مسابقات با حضور چهار تیم از کشور اسپانیا، کانادا، آفریقای جنوبی، 
چین، تایوان، ایتالیا، استرالیا، بلژیک، آلمان و ایران در بارسلون اسپانیا 

در تاریخ بیست و هشتم و بیست و نهم اردیبهشت ماه برگزار شد.
یگانه  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  گفته  به 
یاقوت پور به همراه دیگر ملی پوش هرمزگانی با استقبال رئیس هیات 

قایقرانی قشم، وارد فرودگاه بندرعباس شد.
شایان ذکر است، دراگون بت گونه ای قایق پارویی درازپیکر و باریک 

چینی است که در مسابقات تیمی قایقرانی استفاده می شود.

به مناسبت جام رمضان انجام شد:

بازگشت پر افتخار بانوی قشمی
 از مسابقات بین قاره ای دراگون بت:

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
جهانی  روز  بزرگداشت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
صنایع دستی را جلوه ای از گرامیداشت عشق و هنر 

دانست.
روز  تبریک  جعفری حسینی ضمن  امین  سیدمحمد 
جامعه  و  هنرمندان  همه  به  دستی  صنایع  جهانی 
نقش  گفت:  قشم  جزیره  دستی  صنایع  هنرآفرینان 
بومي،  هویت  حفظ  قشم  جزیره  در  دستی  صنایع 

اصالت و فرهنگ سنتی این دیار است.
وی با اظهار این که هنرمندان قشمی با اهتمام در 
دیني  و  بومي  باورهاي  و  اعتقادات  فرهنگ،  حفظ 
بیش از دیگران در این حوزه تالش مي کنند، افزود: 
هنرمند قشمی، همواره با پشتوانه فرهنگ غنی و کار 
هنری اش، مقصودی را بیان داشته و رمز و رازی را 

آشکار ساخته است.
عوامل  از  یکي  دستی  صنایع  کرد:  عنوان  جعفری 
رونق  و  توسعه  ترویج،  در  انکار  غیرقابل  و  موثر 
گردشگري قشم است که همسو با دیگر عوامل در 

و  اساسی  نقش  گردشگران  به  قشم  جزیره  معرفی 
تعیین کننده دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم صنایع دستی را تبلور روح 

مدیر کل میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم گفت:

صنایع دستی، تبلور روح زندگی است

خشن  دنیای  در  کرد:  بیان  و  دانسته  زندگی  لطیف 
امروز که نشانه استیالی تکنیک بر روح انسان است، 
خشن  زندگی  به  را  لطافت  می تواند  دستی  صنایع 

ماشینی در عصر حاضر برگرداند.

ایجاد  با  بومی  دستی  صنایع  توسعه  داد:  ادامه  وی 
اشتغال در جامعه محلی، سهمی عمده در حمایت از 
تولید کاالی ایرانی و معرفی هنر ناب و توانمندی های 

نیاکان ما دارد.
صنایع  و  هنرها  از  مجموعه اي  به  دستي،  صنایع 
با  عمده  طور  به  آنها  محصول  که  مي شود  اطالق 
ابزار  و  به کمک دست  بومي،  اولیه   مواد  از  استفاده 
دستي ساخته مي شود. در هر یک از فرآورده هاي این 
صنایع، ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده 
تجلي مي یابد و همین عامل، وجه تمایز اصلي این 
و  ماشیني  مشابه  مصنوعات  از  محصول ها  گونه 

کارخانه اي است.
صنایع دستي، حاصل روح ملت ها و دستاورد هنرهاي 
آموخته از نسلي به نسل دیگر است. بنابراین، صنایع 
بلکه  نیست،  مبادله  براي  کاالیي  تنها  دستي 
خصوصیات فرهنگي و ویژگي هاي قومي، از طریق 
این کاال مبادله مي شود و نوعي ارتباط فرهنگي در 

میان جامعه ها پدید مي آورد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم خبر داد:
نوای عارفانه »الغوث الغوث« در آسمان قشم طنین انداز شد

همکاری دانشگاه 
آزاد اسالمی 

با منطقه آزاد قشم

همزمان با اولین شب از لیالی قدر، نوای »الغوث الغوث« مردم مومن و 
والیی قشم در مساجد و حسینیه های این جزیره طنین انداز شد.

لیله القدر، شب نزول کامل ترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم است. 
شب قدر، شبی است که به گفته قرآن عبادت خالصانه در آن با بیش از 

هزار ماه برابری می کند.
شب قدر؛ شبی است که عبادت کنندگان پیشگاه الهی طاعتی افزون تر 
از شب های دیگر بجا می آورند و در آن هنگام فرشتگان تا صبح بر آنان 
سالم و درود و رحمت می فرستند و بر رکوع و سجود متواضعانه اشرف 
مخلوقات نظارت می کنند تا بدینوسیله اشرفیت و خلیفه اللهی انسان 

بر فرشتگان تفسیر شود و رمز سجده مالئک در برابر آدم برَمال شود.
مردم جزایر قشم، هرمز، هنگام و الرک آئین نوزدهم ماه مبارک رمضان 
و نخستین شب از شب های قدر را با حضور در اماکن مذهبی و مساجد 
با شکوه هرچه تمام تر برگزار کردند و شب زنده داران با سرگرفتن قرآن 
کریم، کالم وحی را واسطه قرار داده و از خدای خویش برای خود و 

دیگر همنوعان شان در سرتاسر جهان طلب رحمت و مغفرت کردند.
شب قدر؛ شبی است که انسان راه طوالنی سیر الی اهلل را یک شبه 
طی می کند و در این شب آدمی بهتر می تواند به تهذیب نفس بپردازد؛ 
چراکه در شب قدر شیاطین در اسارتند و انسان ها از شر وسوسه های او 

تا صبح در امان هستند.
شب قدر؛ آبستن سپیده فالح و رستگاری انسان های دلسپرده به مهِر 
مهربان ترین مهربانان عالم است، این شب حاوی نهر نوری است که 
در زالل پر برکتش جان مومنان از گناه تطهیر می شود و همچنین شب 

حمیدرضا مومنی رئیس مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد  دانشگاه  از  بازدید  در  همراه  هیات  و  قشم  جزیره  آزاد 
اسالمی قشم و در جلسه ای به منظور توسعه و همکاری های 

این دو نهاد به ضرورت رفع چالش ها پرداخت.
رئیس واحد قشم در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد این 
واحد دانشگاهی طی سال های اخیر در حوزه های آموزشی و 
پژوهشی، از آمادگی واحد قشم برای همکاری در پروژه های 

تحقیقاتی، عمرانی و آموزشی با منطقه آزاد قشم خبر داد.
سراج الدین محبی افزود: باتوجه به وجود بسترهای الزم در 
دانشگاه، این واحد آمادگی خود را نسبت به برگزاری دوره ها 
و کارگاه های تخصصی در همه شاخه های مورد نیاز منطقه 

آزاد اعالم می دارد.
محبی بر اهمیت هرچه بیشتر همکاری این دو نهاد تاثیرگزار 
در فعالیت های عمرانی جزیره به منظور رشد صنعت توریسم 
تاکید کرد و گفت: امید است به پشتوانه منطقه آزاد، دانشگاه 
رشد  موجب  قطع  طور  به  که  را  خود  عمرانی  برنامه های 
اجرا  مرحله  به  قشم می شود،  در جزیره  صنعت گردشگری 

برساند. 

حضور خاصانه آدمیان و روح مالئک در محضر منجی عالم بشریت 
حضرت امام زمان )عج( می باشد.

مردم شهر قشم با تجمع در مصلی بزرگ امام علی )ع( و مساجد امام 
حسین)ع(، خاتم االنبیاء)ص( ، امام هادی)ع(، امام حسن)ع(، امام رضا)ع(، 
امام  الزمان)عج(،  امام حسن عسگری)ع(، صاحب  الزهرا )س(،  فاطمه 
علی)ع(، امامزاده سیدمظفر)ع(، مسجد خراسانی ها و مسجد النبی )ص( 
نخستین شب از شب های قدر را با قرائت دعای جوشن کبیر و توکل 
امام  فرج  در  تعجیل  و  برای سالمتی  دعا  خداوند ضمن  به  توسل  و 
زمان )عج(، همچنین برای آمرزش و مغفرت مومنان و حل مشکالت 

تمام مسلمانان جهان دست به  دعا برداشتند.
آئین نخستین شب از شب های قدر همچنین در شهر درگهان، سوزا و 
روستاهای سلخ، طوال، باغ باال، گوران، رمکان، طبل و مساجد جزایر 

هرمز، هنگام و الرک برگزار شد.
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