
اقتصادی 6
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی همواره به 
عنوان یکی از قطب های اصلی و پیشران اقتصاد 
کشــور محسوب می شود و نقش مهمی در رشد 
و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی 
به اهداف سند چشــم انداز ۲۰ ساله کشور دارد 
و از طرفــی این مناطق پلی برای پیوند اقتصادی 
کشور با اقتصاد های مطرح و بین المللی محسوب 

می شود .
مناطق آزاد کشور در سالهای اخیر بر اساس 
اهداف خود یعنی تسریع در امور زیر بنایی ،رشد 
و توســعه اقتصادی، تولید و صادرات کاالهای 
صنعتی و تبدیلی،  توجه به زیر ساخت ها ،عمران 
و آبادانی، ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سالم 
و بــازار مولد  و حضــور در بازارهای جهانی و 

منطقه ای شاهد اقدامات ارزشمندی بوده است .
رییس جمهوری در شــهریور ماه امســال 
و  در نخســتین بهره بــرداری از طرح های ملی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشــاره به اینکه 
مناطق آزاد تحرک جدیدی به خود گرفته اســت 
بر ضرورت تسهیل روند سرمایه گذاری  در این 

مناطق تاکید کرد.
دکتر روحانی همچنین به رییس مناطق آزاد 
و به مدیران این مناطق تاکید کرد که تســهیالت 

الزم را برای سرمایه گذاری  فراهم کنند.
 مناطق آزاد در طی ســالهای گذشــته و با 
وجود تنگناهای اقتصادی ، تحریم ها و مشکالت 
توانســتند در حوزه صادرات غیر نفتی اقدامات 
چشــمگیری انجام دهند و بــه عنوان بزرگترین 
پشــتوانه هــای اقتصــادی و موتور توســعه با 
سازماندهی هوشمندانه وظیفه خود را در حوزه 

اقتصادی و اشتغالزایی ایفا کنند .
در »چهل و یکمین هفته از برنامه های افتتاح 
با عنــوان »تدبیر و امید برای جهش تولید « دکتر 
حسن روحانی رییس جمهوری با بهره برداری از 
۶۱ طرح تولیدی ، صنعتی ، تجاری و زیر ساختی 
کالن ملی به ارزش ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به 
صورت ارتباط تصویری در استان های هرمزگان، 
گیالن، بوشــهر، قم،   آذربایجان شرقی و مرکزی 
برگ زرین دیگری را به کتاب توسعه اضافه کرد 
تا بار دیگر شــاهد رونق و فعالیت بیشتر در این 

مناطق باشیم .
بهره برداری از طرح های توسعه ای در این 
مناطق ، بیانگر تــالش و عزم جدی دولت برای 
رونق فضای کسب و کار در چارچوب سیاست 
هــای اقتصاد مقاومتی و دســت یابی به اهداف 
جهش تولید در ســال جاری و همچنین افزایش 
توان صادراتی، درآمدهای ارزی و اشتغال بیشتر 

است.
رشد ۵۷ درصدی جذب سرمایه 

در مناطق آزاد در ۹ ماهه امسال 
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نیز در چهل و یکمین برنامه افتتاح »جهش تولید« 
که با حضور ویدیو کنفرانســی رییس جمهوری 
افتتاح شد،گفت: میزان ســرمایه گذاری جذب 
شده در مناطق آزاد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 
نسبت به مدت مشابه افزایش ۵۷ درصدی داشته 

است.
مرتضی بانــک افزود: با وجود چالش های 
ناشــی از مشــکالت ارزی، گمرکی و مالیاتی، 
محدودیت های ناشی از تحریم ها و کرونا،  مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی دستاوردهای ارزشمندی در 

حوزه سرمایه گذاری داشتند.
به گفته وی، میزان ســرمایه گذاری داخلی 
جذب شــده در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی از 
ســال ۹۲ تا به امروز ۱۰۸ هــزار میلیارد تومان و 
۲۸.۵ میلیارد دالر بوده و بیش از ۵.۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی نیز محقق و از پروژه های 

آن نیز بهره برداری شده است.
وی تاکیدکــرد:  میزان صادرات مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصادی در دو دولت تدبیر و امید افزون 
بر ۱۳۹ میلیارد دالر بوده و دســت کم ۴۰ میلیارد 
دالر نیازهای سرزمین اصلی نیز از طریق تولیدات 
این مناطق تامین شــده اســت. واردات از خارج 
کشــور نیز در این دوره فقط ۴۷ میلیارد دالر بوده 
و تــراز مثبت تجارت خارجی ۹۲ میلیارد دالری 

را نشان می دهد.
افتتاح ۲۷ طرح در قشــم و بهره 
برداری از پاالیشــگاه نفت خام فوق 

سنگین 
۲۷ طرح مختلف در حوزه های اقتصادی، 
عمرانی و گردشگری در شهرستان قشم با اعتبار 
بیش از ۲۴۰ میلیون دالر و ۱۷ هزار و ۴۳۶ میلیارد 
ریال در مراســمی روز پنجشنبه از طریق ویدیو 
کنفرانس توســط رییس جمهور به بهره برداری 

رسید.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم در این 
مراســم گفت: با بهره برداری از این طرح ها  ۹۱۴ 
فرصت شــغلی در پنج حوزه شامل نفت، گاز و 
انرژی، تولیدی، شــیالتی و گردشــگری ایجاد 

می شود.
حمیدرضا مومنی افزود: در بخش صنعت 
نفــت، گاز و انرژی، طرح پاالیشــگاه نفت خام 
فوق ســنگین در زمینه تولیــد قیر و طرح تامین 
پیش نیازهــای مــورد اســتفاده در تولید قیر در 
مجموع با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون دالر به بهره 

برداری رسید.
 رییس جمهوری همچنین طرح پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین در زمینه تولید قیر و طرح 
تامین پیش نیازهای مورد استفاده در تولید قیر را با 

سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون دالر افتتاح کرد.
ایــن پاالیشــگاه نفــت خــام ســنگین 
بــا ســرمایه گذاری ۱۶۴ میلیــون دالر و در 
مســاحتی به وســعت ۶۴ هکتار، ساخته شد که 

ظرفیت تولید ۳۵ هزار بشــکه قیر در روز را دارد.
در طول ســاخت این طرح، یک هزار و ۱۰۰ نیرو 
مشــغول بــه کار بودند و با افتتــاح آن ۲۵۰ نفر  
به صورت ثابت در این پاالیشگاه فعالیت خواهند 

کرد.
تولید محصــوالت باکیفیت بــاال مطابق 
با اســتانداردهای یــورو ۲۰۰۵، کاهش آلودگی 
محیط زیســت، بهره وری انرژی، کمک به ارتقا 

صادرات از اهداف ساخت این طرح است.
افتتاح ۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال 

طرح شیالتی در قشم
همچنین در این جزیره  هشت طرح درحوزه 
شــیالت و پرورش آبزیان را با سرمایه گذاری ۲ 
هزار ۹۹۶ میلیارد ریال به ثمر نشســت.در زمان 
احداث و اجرای ایــن طرح ها ۲۰۰ نفر در آن ها 
اشتغال داشتند و با بهره برداری از این طرح ها برای 

۴۲۶ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
مرحلــه اول ۲ طــرح پــرورش ماهی در 
مجموع با ســرمایه گذاری یکهزار و ۶۷۳ میلیارد 
ریال و  ظرفیت تولید ۶ هزار تُن ماهی در ســالبه 
بهره برداری رسید که با افتتاح آن ۱۰۴ نفر مشغول 

فعالیت ثابت شدند.
همچنیــن ۶ مجموعه پــرورش میگو در 
مجموع با ســرمایه گذاری یکهزار ۳۲۳ میلیارد 
ریال، ظرفیت پرورش ۱۲۰ تُن  میگو را داراست و 
با بهره برداری از آن ۳۲۲ فرصت شغلی ایجاد شد.
افتتاح سه طرح  در منطقه ویژه 
اقتصادی کاوه و ایجاد ۳۶ هزار شغل

سه طرح زیرساختی، عمرانی و خدماتی در 
منطقه ویژه اقتصادی کاوه از توابع شهرستان ساوه 
نیز  با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهوری 

افتتاح شد.

 بــرای افتتاح این طرح ها در مجموع ســه 
هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و در مجموع 
۳۶ هزار شــغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

ایجاد کرده است.
راه اندازی ایســتگاه اختصاصی راه آهن در 
منطقه ویژه اقتصادی یکی از طرح های راهبردی 
است که برای به نتیجه رسیدن آن یک هزار میلیارد 

ریال هزینه شده است.
پــروژه خــط انتقال آب بــرای تامین نیاز 
حدود ۶۰۰ کارخانه مستقر در شهر و منطقه ویژه 
اقتصادی کاوه نیز امروز به بهره برداری رسید که 

در مجموع ۱۲ میلیارد ریال هزینه در پی داشت.
بهــره برداری از ۲ انبار مســقف و روباز با 
ظرفیــت ۱۳۰ هزار مترمربع را ســومین پروژه 
افتتاحــی بود که برای ســاخت این انبارها که از 
بزرگترین مجموعه انبار در مناطق ویژه اقتصادی 

کشور محسوب می شود در مجموع یک هزار و 
۶۰۰ میلیون اعتبار هزینه شده است.

افتتــاح ســه طــرح صنعتی و 
خدماتــی در منطقه ویــژه پارس با 

سرمایه گذاری ارزی
در چهل و یکمین برنامه افتتاح جهش تولید، 
ســه طرح صنعتی و خدماتی با ســرمایه گذاری 
ارزی پنج میلیون یورو و ۳۰ میلیارد تومان توسط 

بخش خصوصی افتتاح شد.
 این طرح های تولیدی و خدماتی با حمایت 
این سازمان به عنوان متولی و حامی سرمایه گذاری 
در منطقه ویژه پارس برای  پشتیبانی از صنایع نفت 

و گاز و ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است.
 شرکت پترودوار کیش برای تولید و تعمیر 
تجهیــزات دوار و ســاخت تجهیزات مربوط به 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی با ظرفیت 
تولید ۲۳ کمپرســور رفت و برگشتی، تامین ۱۴ 
هزار قطعه یدکی همه کمپرســورهای گاز و دبی 
کمتر از ۶۰ تا  بیش از ۱۲۰ مترمکعب در ســاعت 

اجرا شده  است.
 طرح پترو گاز خلیــج فارس تولید کننده 
ســازه های فلزی و انواع مخازن پاالیشگاهی و 
پتروشــیمیایی و طرح پتروبهار کنگان که برای 
انجام خدمات سوخت رسانی اجرا شده از جمله 
دیگــر پروژه های افتتاح امروز با دســتور رئیس 

جمهوری در منطقه ویژه پارس است. 
 ۱۰۰ درصد ســرمایه گذاری این سه طرح 
از ســوی بخش خصوصی انجام شده و سازمان 
منطقــه ویژه به عنــوان متولی زیرســاخت ها 

تسهیالت مورد نیاز آنها را تامین کرده است. 
براســاس برنامه ریزی انجام شــده پروژه 
توسعه ای طرح پترو دوار کیش نیز بزودی شروع 
می شــود که با بهره بــرداری از این طرح ها زمینه 
اشــتغال برای ۱۳۳ نفر در منطقه ویژه اقتصادی 

پارس )استان بوشهر ( فراهم می شود.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان 
پایتخت انرژی کشور در مساحت ۴۶ هزار هکتار 
در اســتان زرخیز و ساحل نیلگون خلیج فارس 
واقع شــده است که در این منطقه با وجود میدان 
مشترک گازی، ۱۳ مجتمع پاالیشگاهی و قریب 
۴۵ پتروشیمی با حجم سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد 
دالر و اشتغال زایی بیش از ۷۰ هزار نفر مسئولیت 
استخراج و پاالیش ذخایر خدادای نفت و گاز را 

برعهده دارد. 
تاکیــد رییس جمهــور بر اتمام 
پروژه راه آهن رشت به بندر کاسپین
در آییــن افتتاح ۱۸ طرح ســرمایه گذاری 

منطقه آزاد انزلی رییــس جمهور بر اتمام پروژه 
اتصال راه آهن رشت به بندر کاسپین تاکید کرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه کار بسیار بزرگی 
در منطقه آزاد انزلی و بنادر آن بندر انزلی و کاسپین 
در حال انجام اســت از استاندار گیالن خواست 
تا با هماهنگی وزیــر راه و دکتر بانک این پروژه 
اســتراتژیک را با همه توان به صورت سه شیفت  

تا اوایل سال آتی به پایان برساند.
از ۳۲ کیلومتــر مســیر خط آهن رشــت 
-کاسپین حدود ۶ کیلومتر ریل گذاری شده است.
تاکنون ۳۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه 
هزینه شده و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای 

تکمیل و راه اندازی آن اعتبار نیاز است.
راه آهن رشــت – کاسپین- انزلی به عنوان 
بخشی از طرح راه آهن قزوین - رشت انزلی است 
که عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی 
ملی شروع شده و با اتمام طرح، مرکز استان گیالن 
به منطقه آزاد کاسپین متصل می شود. اجرای این 
پروژه عالوه بر اهمیت در حمل و نقل داخلی، بار 
و مســافر استان گیالن؛ از نظر ایجاد یک کریدور 
ریلی جدید برای صادرات و واردات کشــور و 
همچنین ترانزیت کاال از مناطق شــمالی کشور 
بــه خلیج فارس، آب های آزاد بین المللی و دیگر 

کشورهای همسایه ایران نیز بسیار مهم است.
افتتــاح چهار واحــد تولیدی و 
صنعتــی در منطقه ویژه ســهالن و 

اشتغالزایی برای ۱۳۰ نفر
چهــار واحد صنعتــی و تولیدی در منطقه 
ویژه اقتصادی سهالن به  شکل ویدیو کنفرانسی 
به دستور رییس جمهوری در چهل و یکمین هفته 

از افتتاح  طرح های ملی به بهره برداری رسید.
 این طرح ها با مجموع ســرمایه گذاری ۶۲ 
میلیارد تومــان و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و 
اشتغال زایی برای بیش از ۱۳۰ نفر به بهره برداری 

رسید. 
یکی از این طرح ها واحد تولید محصوالت 
بهداشــتی بود که با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد 
ریال و ۵.۲۰ میلیون یورو در مدت چهار ســال با 
ظرفیت تولید ۸۰۰ دســتمال مرطوب و ۶۰۰ تن 
پوشک بچه با اشتغال مستقیم ۶۰ نفر و غیرمستقیم 

۱۰۰ نفر به بهره برداری رسید. 
 واحد تولید مواد شــوینده و بهداشتی نیز با 
ظرفیت تولید ۲۶هزار و ۲۵۰ تن و اشــتغال ۱۴۲ 
نفر و ۲۸۴میلیارد ریال در مدت یکسال اجرا شده 
است.  واحد فرآوری و بسته بندی مواد غذایی هم 
طرح دیگری بود که با ظرفیت ســاالنه ۴۰۰ تن و 
اشتغال ۶۰ نفر و واحد ساخت قطعات الکترونیک 
بــا ظرفیت چهار هزار عدد و اشــتغال ۶۰نفر و 
سرمایه گذاری ۱۷۵میلیارد ریال در مدت سه سال 
اجرا شده است افتتاح شد.  منطقه ویژه اقتصادی 
سهالن در ۱۵ کیلومتری مرکز آذربایجان شرقی با 
وسعت ۲۰۵۲ هکتار در مجاورت جاده ترانزیت 
بین المللی ایران - ترکیه واقع شده که سال ۱۳۸۹با 
موضوع فعالیت عام ) خدماتی، تجاری و صنعتی(  
به تصویب هیات دولت رســیده و درسال ۱۳۹۰ 

ابالغ شده است.

گروه اقتصادی - بانــک مرکزی در 
بخشــنامه ای به تمام بانک ها و موسســات 
اعتبــاری بر ضرورت انجام اقدامات الزم در 
راســتای ایجاد زمینه های اجرای مناسب و 
مطلوب قانــون »اصالح قانون صدور چک« 
تاکید کــرد. طبق اعالم بانک مرکزی، در این 
بخشــنامه که از طرف رییــس کل این بانک 
به مدیران عامل شــبکه بانکی کشــور ابالغ 
شــده، آمده است: پیرو بخشنامه های شماره 
۳۳۱۴۲۹  .۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریت کل 
مقــررات، مجوزهــای بانکی و مبــارزه با 
پولشــویی در خصوص تکالیف و الزامات 
قانــون »اصالح قانون صدور چک« مصوب 
سیزدهم آبان  ۱۳۹۷ مجلس شورای اسالمی 
و ابالغ مصوبه چهل و نهمین جلســه مورخ 
۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره )۱( ماده 
۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال 
جــاری و ۳۳۲۹۷۴  .۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ 

اداره نظام هــای پرداخــت مبنــی بر اعالم 
زمان بندی عملیاتی سازی سامانه های مرتبط 
با اجرای قانون موصوف، به اطالع می رساند 
متاسفانه علی رغم تذکرات و توصیه های اکید 
این بانک، برگزاری نشست ها و کارگروه های 
تخصصــی با مدیران و کارشناســان بانکی، 
همــکاری، تعامــل و هم ســویی الزم در 
خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت 
مشاهده نشده و باتوجه به عدم تمدید فرجه 
زمانی صدراالشــاره، مقتضی است مساعی 
الزم در راســتای ایجاد زمینه هــای اجرای 
مناســب و مطلوب قانون موصوف صورت 
پذیرد. با اقدامــات اخیر صورت پذیرفته از 
سوی این بانک نظیر استفاده از برنامک های 
موبایلی برای ثبت چک ها در سامانه صیاد در 
راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای 
تکالیف عهده شــبکه بانکی و نیز مشــمول 
نشــدن طبق ماده ۲۴ قانون پیش گفت، انتظار 
می رود همکاری هــا و تعامالت مقتضی به 

منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به 
نظام بانکی کشور انجام شود.

از ایــن رو ضمــن تاکید مجــدد بر 
ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامه های 
فوق، مالحظات و تذکرات به شــرح زیر را 

اعالم می دارد: 
۱- آمــوزش کارکنــان شــعب برای 
راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین 
کارکردهای سامانه های مرتبط با چک حداکثر 

تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰
۲- ایجاد ساختار نظام یافته و پاسخگو 
)میزامداد مشتریان( در راستای رفع ابهامات و 
اشکاالت مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن 

۱۳۹۹
۳- همکاری متعامل، مســتمر و موثر 
روابط عمومی آن بانک  /موسســه اعتباری با 
اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای 
تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگ سازی 
اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها 

و توصیه های ابالغی اداره یادشده
۴- تجهیز تمام درگاه های بانکی شامل 
درگاه هــای نوین )اینترنــت بانک و موبایل 
بانک(، خودپردازها، تلفن بانک  و کیوسک به 
خدمات سامانه صیاد )پیچک( حداکثر تا پایان 

بهمن ماه سال جاری
 بدیهی اســت بازرســان این بانک به 
صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات 
و برنامه ریزی های آن بانک را  رصد می کند.  
در صورت مشاهده عدم کفایت همکاری های 
بانک متبــوع، مراتب گــزارش و اقدامات 
تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی 

اجرایی می شود.

الزام همتی به بانک ها برای اجرای مطلوب 
قانون جدید چک

  ۲۵ دی ماه و در چهل و یکمین برنامه های جهش تولید، رییس جمهوری با افتتاح ۶۱ طرح تولیدی، صنعتی، تجاری و زیر ساختی به ارزش 
۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای سه هزار و ۲۰۰ نفر برگ زرین دیگری به کتاب توسعه اضافه کرد تا بار دیگر شاهد رونق و 

تحرک بیشتر این مناطق باشیم. 

اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری رهاورد افتتاح 
طرح ها در مناطق آزادو ویژه

تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در هرمزگان؛

گروه اقتصــادی - لوازم خانگی، 
گفت: محدودیت های بین المللی فرصتی 
در اختیار قرار داد که باید با اســتفاده از آن 
توان تولیــد در صنایع راهبردی را بیش از 
پیش افزایش دهیم. »مهدی صادقی  نیارکی« 
در نشســت بررســی وضعیــت زنجیره 
ارزش صنعــت لوازم خانگــی با حضور 
»علی آقامحمــدی« رئیس گروه اقتصادی 
دفتر رهبر معظم انقــالب و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، خواستار تدوین 
نقشه راه برای توسعه صنعت لوازم خانگی 
به عنوان یکی از صنایع پیش ران در کشور 

شد.
وی افزود: سیاســت گذاری در این 
نشست ها بر توانمندسازی زنجیره ها اعم 

از زنجیره تولید و ارزش متمرکز است.
صادقی نیارکــی ادامــه داد: ایجــاد 
همکاری مشــترک و تقسیم کار در بخش 
تشــکل ها، صنایع پیش ران و دستگاه های 
اجرایــی، از جملــه رویکردهای وزارت 
صنعت برای توسعه صنعت لوازم خانگی 
اســت. وی با تاکید بر تجمیــع تقاضا در 
کل زنجیره، بیان داشــت: درصدد هستیم 
بــا همــکاری صاحب نظــران صنعت 
لوازم خانگــی و با توجه به پتانســیل ها و 
ظرفیت های موجود در این بخش، نقشه راه 
مشــخصی برای حداکثرســازی تولید و 

صادرات در این صنعت تدوین شود.
معاون امــور صنایع وزارت صنعت 
تاکیدکرد: باید مســیر منسجمی طراحی 

شــود و نگاه تامین و لجســتیک مشترک 
در این صنعت شــکل بگیــرد. وی افزود: 
پیش تــازان ایــن صنعت بایــد در قالب 
مجموعه ای منسجم، برنامه های توسعه ای 
در حوزه توســعه ســاخت داخل، توسعه 
برند، نوآوری رســوخ فنــاوری و دانش 
فنی و غیــره طراحی کنند. صادقی نیارکی 
تصریح کرد: »جهش تولید« در انواع لوازم 
خانگی با رعایت الزام ها و اســتانداردهای 
مصرف انرژی و زیســت محیطی، توسعه 
صادرات برخی لوازم خانگی به کشورهای 
همجوار و توازن و پایداری نسبی زنجیره 
تامین در این صنعت متناســب با شــرایط 
موجود، از جمله اهدافی اســت که در این 
برنامه اجرایی دنبال می شــود. وی اظهار 
داشــت: در زنجیره صنعت لوازم خانگی، 
بایــد پیش ران ها را تعریف کنیم تا با توجه 
به توانایی هایشــان  حرکت کنند، همچنین 
مراکز تحقیق و توسعه در این واحدها ایجاد 
شــود و توسعه یابد و صنایع کوچک تر در 
ذیل آن ها اقداماتی براســاس منافع جمع 

انجام دهند.
معــاون وزیر صنعــت اضافه کرد: 
محدودیت های اعمال شــده یک فرصت 
در اختیار ما قرار داد که باید از آن اســتفاده 
کنیــم و توان خود را بیــش از پیش برای 
حداکثرســازی تولید و صادرات افزایش 

دهیم.

وی گفت: با تدوین برنامه راهبردی 
برای این صنعت، همه زنجیره صنعت مورد 
حمایت قرار خواهد گرفت و قطعه سازان 
و بنگاه هــای کوچک و متوســط در کنار 

پیشران ها رشد خواهند کرد.
آمارهای ۹ ماهه

بررســی آمارهای رســمی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت حاکــی از 
تولید ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ دســتگاه ماشــین 
لباس شویی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه 
و رشــد ۵۹.۱ درصدی آن در هم سنجی با 

پارسال است.
در این مــدت، کارخانجات داخلی 
۹۰۱ هزار و ۵۰۰ دســتگاه تلویزیون تولید 
کردند که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته )تولید ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
تلویزیون( رشــد ۵۷.۶ درصدی را نشان 

می دهد.
همچنیــن تولید یخچــال و فریزر 
بــه عنوان یکی دیگــر از اقالم اصلی و پر 
مصــرف لوازم خانگی در کشــور در این 
مــدت به یک میلیــون و ۴۸۴ هزار و ۴۰۰ 
دســتگاه رســید. تولیدی که در مقایسه با 
۹ ماهه ۹۸ رشــد ۲۸.۵ درصدی را نشــان 
می دهــد. با این حال، تولید کولر آبی در ۹ 
ماهه امسال افت ۸.۸ درصدی در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد و به ۷۸۶ 

هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

معاون وزیر صنعت تاکیدکرد:

برنامه ریزی برای تحقق نهضت ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی

مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان:

گروه اقتصادی - مدیرکل جدید امور 
اقتصادی و دارایی هرمزگان عنوان کرد: این 
استان بزرگ ترین تأمین کننده بودجه کشور 
و جزء ۵ اســتان درآمدزا در حوزه اقتصادی 
به شمار می رود. آیین معارفه مدیرکل جدید 
امــور اقتصادی و دارایی اســتان هرمزگان 
با حضور اســتاندار هرمــزگان و برخی از  
مدیران و مسئوالن استان هرمزگان برگزار و 
با ابالغ فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد، مهدی 
دسینه به عنوان نماینده وزیر و مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان هرمزگان معرفی 
شد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 

هرمزگان در این آیین گفت: استان هرمزگان 
دارای ظرفیت های باالیی است که باید از آن 
استفاده شود. مهدی دسینه افزود: وجود بنادر 
تجاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صنایع 
بزرگ در غرب اســتان هرمزگان، وجود ۱۴ 
جزیره در این استان، شبکه های حمل و نقل 
مختلف، اســتفاده از ظرفیت دریا، صنعت 
شیالت و توریسم می تواند نقش مهمی در 

حوزه اقتصادی داشته باشد. 
وی بــا بیان اینکــه ۷۱ درصد درآمد 
کشــور در حوزه حمل و نقــل، ۲۰ درصد 
در حوزه تجارت غیرنفتی متعلق به  اســتان 

هرمزگان است، مطرح کرد: استان هرمزگان 
بزرگ ترین تأمین کننده بودجه کشور و جزء 
پنج اســتان درآمدزا در حــوزه اقتصادی به 

شمار می رود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
هرمــزگان ابراز امیــدواری کرد که با کمک 
مســئوالن بتواند در انجام امور محول شده 
در حــوزه اقتصادی موفق عمل کند. مهدی 
دسینه رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم 
با حکم فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی و نماینده وزیر در اســتان هرمزگان 

منصوب شد.
دســینه از مدیران جوان هرمزگانی، 
عضو هئیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد 
اســالمی بندرعباس و دارای مدرک دکتری 
مالی با درجه اســتادیاری است.وی مقاالت 
علمی متعددی در حــوزه مدیریت مالی و 
اقتصادی دارد و چند کتاب نیز در این حوزه 

به رشته تحریر درآورده است.
مهدی دسینه ریاســت دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قشم، واحد بین الملل دانشگاه 
آزاد قشم و  مرکز آموزشی و فرهنگی سمای 

هرمزگان را در کارنامه خود دارد.

هرمزگان جزء ۵ استان درآمدزا در حوزه اقتصادی است

عضوشورای عالی بورس :

گروه اقتصــادی - عضو شــورای 
عالــی بورس با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی 
بر تعیین ســقف و کف قیمتی فوالد توسط 
وزارت صنعت گفــت: این تصمیم ماهیت 
شورای عالی بورس را زیر سوال خواهد برد. 
حسین سالح ورزی با اشاره به مصوبه دیروز 
مجلس که براســاس آن وزارت صنعت باید 
ســقف و کف قیمتی برای فوالد تعیین کند، 
گفت: متأسفانه مجلس در مصوبه دیروز خود 
اختیار تعیین قیمت فوالد را به وزارت صمت 
واگذار کرده که این مصوبه ای بسیار خطرناک 
است.عضو شورای عالی بورس افزود: اینکه 
قانونگذار، شــورای عالی بورس را با ترکیب 
متنوع و جامع در تصمیم گیری ها مد نظر قرار 
نداده و سیاستگذاری در حوزه بورس ها چه 

بورس اوراق بهادار و چه بورس های کاالیی 
را که جزو وظایف شورای عالی بورس است، 
نادیده گرفته، جای تعجب دارد.  وی تصریح 
کرد: تصمیمــات این چنینی باعــث از کار 
انداختن مکانیزم بورس شــده و اثرات بسیار 
نامطلوبی را در پی خواهد داشت و امیدواریم 
ایــن مصوبه هنگام ارائــه به صحن علنی، به 
تصویب نمایندگان نرســد . وی تاکید کرد: 
قیمت گذاری بر روی کاالهایی که در بورس 
عرضه می شوند ضمن ایجاد رانت عظیم برای 
گروهی خاص، منجر به خدشــه دار شــدن 
و زیان منافع میلیون ها ســهامداری می شود 
که ســهام شرکتهای تولیدکننده این کاالها را 
خریداری کرده انــد.  موضوع قیمت گذاری 
دســتوری فــوالد در بــورس کاال و ابالغ 

شــیوه نامه جدید نرخ گذاری این محصول 
طی هفته گذشــته ســر و صدای زیادی به پا 
کرده است که بر این اساس، معاون اول رئیس 
جمهور روز شــنبه در جلسه ای که با فعاالن 
بورسی داشــت، تاکید کرد که سازوکارهای 
بورس باید مالک عمل قرار بگیرد ضمن اینکه 
رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر ضرورت 
عرضه هر چه بیشتر کاالها در بورس کاال، به 
صراحت اعالم کرد که مکانیزم های مورد تائید 
و تصمیمات شورای عالی بورس، مالک عمل 
دولت در تصمیم گیری ها خواهد بود؛ این در 
شرایطی است که بورس کاال نیز اعالم کرده که 
شیوه نامه نرخ گذاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مخالف قوانین بورســی بوده و آن را 
اجرایی نخواهد کرد و تصمیم گیری درباره آن 

را به شورای عالی بورس سپرده است. در عین 
حال دیروز در مجلس کلیات طرح »توسعه و 
تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح 
سیاست های تنظیم بازار«، پیشنهادی از سوی 
تعــدادی از نمایندگان، با ۱۸۶ رأی موافق در 
مجلس تصویب شــد. نگاهی به محورهای 
این مصوبه نشان می دهد این مصوبه بیش از 
ابالغیــه وزارت صمت چالش و رانت ایجاد 

خواهد کرد.

قیمت گذاری دستوری، ماهیت بورس را زیرسوال می برد
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ساند که جلسه مجمع عمویم عادی بطور فوق العاده در  م تعاو�ن م�ی به اطالع کلیه اعضاء مح�ت
تاریــــخ چهارده بهمن نود و نه در محل مجتمع مسکو�ن جام جم ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

دستور جلسه:

1. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

2. سایر موارد

الزم به ذکر است که در صورت عدم حضور، هر عضو یم تواند یک نفر به عنوان نماینده قانو�ن 
 از طرف خود معر�ن نماید.
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