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تاکید وزیر اقتصاد بر اجرای 
کامل قانون اداره مناطق آزاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستي با حضور 
دبیر ومعاونان شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد با تاكید بر اهمیت نقش 
مناطق آزاد در دوران تحریم، ضرورت اجراي قانون 
چگونگي اداره این مناطق به شكل كامل را تایید كرد. 
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان 
منطقه آزاد كیش، فرهاد دژپسند با اشاره به اینكه 
مناطق آزاد را باید آزاد گذاشت تا فراتر از موقعیت 
سرزمین اصلي امكان مبادالت تجاري و اقتصادی 
در محدوده آن فراهم شود با ارزیابی مثبت رویكرد 
جدید دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد را در تحقق 
صادرات، جذب ســرمایه گذاري خارجي و داخلي 
و اصالح فضاي كســب و كار مبتنی بر حمایت از 
تولید داخلي به حفظ ثبات بازار ارز تاكید كرد. در 
این نشست مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي 
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی با ارائه گزارشــي از 
عملكرد مناطق آزاد در دوره اول دولت تدبیر و امید 
تاكنون به رشد عدد صادرات از ١٩٢ میلیون دالر در 
سال ٩٢ و به میزان صادرات ١ میلیارد و ٥٠ میلیون 
دالر در سال ٩٦ اشاره كرد و افزود: در تالشیم با همه 
موانع و مشــكالت پیش آمده در فضاي اقتصادي 
كشور این روند مثبت همچنان ادامه یابد. مرتضي 
بانك، اشتغال ایجاد شــده در مناطق آزاد كه بالغ 
بر ٢8٥ هزار نفر اســت را ماحصــل حضور ١٦٠٠ 
واحد تولیدی خدماتی در این مناطق دانســت و 
گفت: برنامه های مختلفی برای حمایت از تولید و 
ایجاد فضای مناسب برای كســب و كارهای نوین 
در مناطق در دست اقدام است كه ظرفیت اشتغال 
طی ســال های آتی گســترش خواهد یافت. وی 
افزود: مناطق آزاد بدون بهره مندي از بودجه دولتي 
طي ٥ سال ده هزار میلیارد تومان درآمد داشته كه 
٥٠ درصد آن صرف پــروژه هاي عمراني و تكمیل 

زیرساخت هاي مناطق شده است.
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امینقلعهای

١٠ روز از آغاز ســال میالدی جدید 
می گذرد و هنوز خبــری  از آغاز به كار 
ســازوكار اروپایی نقل و انتقال مالی با 
ایران نیست. فدریكا موگرینی، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، چند 
هفته پیش اعــالم كرده بــود كه قبل 
از پایان ســال ٢٠١8، ســازوكار ویژه 
اتحادیه اروپا برای تســهیل دادوستد 
با ایران اجرایی خواهد شــد. در همین 
حــال »ریچــارد نفیو«، عضو ســابق 
تیــم مذاكره كننده هســته ای آمریكا 
و كارشــناس امور تحریم هــا در باره 
سرنوشــت  SPV می گوید: »من فكر 
می كنم كه كانالی شبیه SPV جهت 
تسهیل تجارت بین اروپا و ایران درنهایت 
ایجاد خواهد شــد، اما فكــر نمی كنم 
این كانال همان كانال SPV باشد كه 

در ماه سپتامبر اعالم شد و زمینه های 
وسیع تجارت بین ایران و اروپا را پوشش 
دهد. تصور من این است كه پیامدهای 
تحریم ها برای اكثر بانك ها و شركت های 
ایرانی بسیار شدید خواهد بود و در نتیجه 
اروپا به مكانســیم مالی با ایران به طور 
دقیق نگاه خواهد كرد و آن را به كانالی 
قابل كنترل تر، مانند تجارت مرتبط با 
فعالیت های بشردوستانه، تبدیل خواهد 
كرد«. حاال در شرایطی كه اروپایی ها به 
وعده های خویش برای همراهی با ایران 
در مقابله با تحریم های یكجانبه ایاالت 
متحده عمل نكرده اند، ایران بیش از هر 
زمان دیگری نگاه خویش را به ســمت 
شــرق چرخانده و در میان كشورهای 
شــرقی، بیشــترین همراهی از سوی 
هندوستان دیده می شود. محمد جواد 
ظریف، وزیر امورخارجه كشورمان  دو 
روز پیش در این مورد گفت: »اروپایی ها 
تالش كرده اند امــا در حــد انتظار ما 
نتوانستند پیشرفت كنند. ما همكاری 

خــود را از طریق كانال هــای مختلف 
مثل مورد هند گسترش می دهیم. در 
حالی كه با اروپا و همكاری در خصوص 
SPV ادامه می دهیم اما منتظر آن ها 
نمی مانیم. ما با شركای سنتی خود كار 
می كنیم مثل چین، هند و روسیه تا این 
كه بتوانیم در راستای منافع مردم مان 

همكاری كنیم.«
همکاریهایروبهگسترش

باهندوستان
روابط ایران و هندوســتان در دور 
تازه تحریم هــای آمركیا علیــه ایران 
روبه گسترش اســت. این همكاری ها 
مشــخصا در چهار حوزه صادرات نفت 
ایران به هندوســتان، سرمایه گذاری 
ایــران در صنایــع پتروپاالیشــی 
هندوستان، سرمایه گذاری هندوستان 
در پروژه توســعه بندر چابهار و توسعه 
میدان گازی فرزاد B در حال انجام است. 
در این بین استمرار فروش نفت ازجمله 
مهمتریــن دغدغه هــای دولتمردان 

ایرانی است. هند ســومین واردكننده 
بزرگ نفت جهان اســت. این كشــور 
خواهان ادامه خرید نفت ایران اســت 
كه مدت اعتبار طوالنی تری داشــته و 
هزینه حمل آن رایگان است. ایران نیز 
قصد دارد از پول صادرات نفت خود كه 
به روپیه دریافت می كند برای پرداخت 
پول واردات از هند استفاده كند. ارزش 
واردات نفــت هند از ایــران در فاصله 
آوریل تا نوامبر ســال ٢٠١8 به حدود 
١١ میلیارد دالر بالغ شده است و نفت 
حدود ٩٠ درصد از واردات هند از ایران 
را تشكیل داد. دهلی نو اخیرا  پرداخت 
به روپیه كه برای واردات نفت ایران انجام 
می شود را از مالیات سنگین معاف كرد. 
این معافیت به پاالیشگاه های هندی 
امكان داد حدود ١.٥ میلیارد دالر بدهی 
معوق به شركت ملی نفت ایران را كه از 
زمان بازگشت تحریم های آمریكا علیه 
ایران ایجاد شده است، تسویه كنند. در 
دور قبلی تحریم های آمریكا علیه ایران، 
هند ۴٥ درصد از پول واردات نفت ایران 
را به روپیه پرداخت می كرد و پرداخت 
مابقی آن به یورو انجــام می گرفت، اما 
این بار دهلی نو توافقی بــا تهران امضا 
كرده كه تحــت آن، تمامی پول خرید 
نفت را به روپیــه پرداخت خواهد كرد. 
توافــق مذكور به هند كمــك خواهد 
كرد تراز تجاری میان دو كشــور را كه 
به نفع ایــران بود، بهبــود دهد. مدیر 
اجرایی بانك UCO اظهار كرد پیش 
از این پاالیشــگاه های هنــدی به ١٥ 
بانك پول پرداخــت می كردند، اما این 
بار تنها به حســاب ٩ بانك ایرانی پول 
واریز می كنند زیرا ٥ بانك دیگر هدف 
تحریم های ثانویه آمریكا قرار گرفته اند. 
این ٩ بانك شــامل بانك های سامان، 

پاســارگاد، اقتصاد نویــن، كارآفرین، 
سرمایه، خاورمیانه، بانك شهر، حكمت 

ایرانیان و گردشگری هستند.
زمینههایتوسعههمکاری

گذشــته از مضوع فــروش نفت به 
هندوســتان و بازگشــت پول آن به 
واحد پولی هندوســتان، موضوع دیگر 
گســترش همكاری میان دو كشــور 
سرمایه گذاری های دو جانبه است.  در 
این بین سرمایه گذاري ایران در طرح 
توسعه »چناي پترولیوم« گام بزرگي 
در راســتاي تضمین فروش نفت ایران 
در بازار هند اســت. براساس اطالعات 
موجود با یك سرمایه گذاري ۴ میلیارد 
دالري ســهمي ١٥ درصدي در طرح 
توســعه چناي پترولیوم نصیب ایران 
خواهد شــد. ایمان ناصري، مدیركل 
خاورمیانه موسسه مشاوران بازار نفت و 
گاز )FGE( در این باره به توسعه ایرانی 
می گوید: »این تصمیم درســتي است 
كه به كاهش آثار تحریم كمك مي كند. 
ایران تاكنون بجز همین سرمایه گذاري 
فعالیت گســترده و تجربه دیگري در 
صنایع پایین دستي یا باالدستي نفت و 
گاز نداشته است. سرمایه گذاري نفتي 
در كشورهایي كه مشتري نفتي هستند 
هم براي ایران استراتژي خوبي است و 
هم براي بقیه تولیدكنندگان نفتي كه 
این استراتژي را دنبال مي كنند.« عالوه 
بر پروژه »چنای پترولیوم« دولت هند 
اعالم كرد كه از روز دوشــنبه عملیات 
تجاری خود را در بندر چابهار جمهوری 
اسالمی ایران با ورود یك كشتی قبرسی 
با محموله 7٢ میلیون تن ذرت رســما 
آغاز كرده اســت. طبق قــرارداد میان 
ایران و هند، قرار است كه طرف هندی 
حدود 8٥ میلیون دالر برای توســعه 

چابهار سرمایه گذاری كند و طبق گفته 
مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی، با 
حضور جدی هندی ها، این اعتبارات نیز 
برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها، 
تزریق خواهد شد. زمینه سوم همكاری 
میان دولت های ایران و هندوستان ، در 
حوزه گاز اســت. ایران و هندوستان از 
مدت ها پیش مذاكــرات خویش برای 
توســعه میدان گازی فرزاد B  را آغاز 
كرده اند.  طوالنی شدن روند مذاكرات، 
اما به اختالف میان دو كشور بر سر نحوه 
بهره برداری از میــدان و قیمت گازی 
كه در نتیجه توسعه این میدان نصیب 
هندوستان می شد، باز می گردد. حاال 
گشایشی تازه در این خصوص در حال 
قوع اســت. غالمرضا انصاری؛  معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه ایران 
دیروز در این باره گفت: »شركت های 
هندی امكان دریافت حق توسعه میدان 
گازی فرزاد ب را دارند و تهران می تواند 
برخی شــرایط در رابطه با این پروژه را 
آسان تر كند.« به هر روی به نظر می رسد 
كه روابط اقتصادی ایران و هندوستان 
در سایه بدعهدی های اروپایی ها رو به 

گسترش است. 

گسترشهمکاریایرانوهنددرسایهبدعهدیاروپا

هندوستان جور اروپایی ها را کشید
حالدرشرایطیکه

اروپاییهابهوعدههای
خویشبرایهمراهی
باایراندرمقابلهبا

تحریمهاییکجانبهایاالت
متحدهعملنکردهاند،
ایرانبیشازهرزمان

دیگرینگاهخویشرابه
سمتشرقچرخاندهاست

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: هدفمان 
این است كه تیراژ خودرو افزایش پیدا كند و 
قیمت خــودرو حتمٌا از این قیمــت بازار آزاد 
پایین تر آید و برنامه و تعهدی كه خودروسازان 
به ما داده اند مســتلزم این است كه بازار سیاه 
حذف و بازار آزاد هم كنترل شــود.به گزارش 
ایســنا، رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیات 
دولــت در جمع خبرنگاران در پاســخ به این 
پرسش كه علت رســوب كاالها در گمركات 
چیســت، گفت: این موضوع دالیل مختلفی 
می تواند داشته باشــد؛ در حال حاضر بخشی 
از آن به تامین ارز برمی گردد و مشــكل عمده 
این بوده اســت؛ برخی موارد هم به مشكالت 
ثبت ســفارش یا منــع ورود برخــی كاالها 
مربوط بوده كه موانعش رفع نشده است.وی 
افزود: اخیراً در جلسات كارگروه تنظیم بازار 
با حضور افــراد ذی ربط از گمرک، ســازمان 

بنادر و همه ارگان های مربوطــه، قرار بر این 
شــد كه در حوزه مواد اولیه، تولید، قطعات و 
لوازم پایه، رویه تسهیل كننده ای اتخاذ شود 
و االن ســرعت عمل باال رفته و روند خوبی را 
پی گرفته ایم.وزیــر صنعت در پاســخ به این 
پرســش كه قیمت اعالم شده خودروها تا چه 
اندازه واقعی است، اظهار كرد: ما با یك اصولی 
موضوع را پیگیری می كنیم كه نهایتاً منجر به 
افزایش تولید، كیفیت، تیراژ و كاهش قیمت 
بشود كه اهداف نهایی ما است و مجموعه ای از 
اقدامات از جمله برپایی نمایشگاهی در شهر 
آفتاب این اســت تا قطعاتی كه سابقاً از خارج 
می آمد را داخل  ساخت كنیم.رحمانی تاكید 
كرد: در مورد قیمت اما یك واقعیت موجود در 
بازار آزاد داریم كه باید باشد و تفاوتی بین این 
قیمت با كارخانه هم هســت اما اینكه بگوییم 
قیمت تمام شده پایین یا باالست، جای بحث 

دارد و نباید این دو را باهــم عوض كنیم.وی 
ادامه داد: ما فعاًل دنبال این هستیم كه تولید 
را حفظ كنیم و به ویژه از خودروســازان هم 
برنامه گرفته ایم كه تیراژ بــاال برود؛ حاال كه 
تولید خوشبختانه روندش بهبود یافته است، 
آنان موظف شدند كه هشــتاد درصدش را به 
تعهدات كه همان مــوارد تحویل های قبلی 
اســت، اختصاص دهند و بیست درصدش را 
می توانند عرضه كننــد. بنابراین بر تعهدات 
داده شده، پای بندی وجود دارد و ما به سازمان 
حمایت از حقوق مصرف كننده هم گفته ایم كه 
این موضوع را جدی بگیرند، حاال ممكن است 
كارخانه دار بگوید شرایط عوض شده اما عموماً 
این دلیل را نپذیرفته ایم و گفته ایم آنچه كه از 
سوی كارخانه به صورت قطعی فروخته شده 
است، حتما باید به دســت خریدار برسد؛ به 
هرحال كارخانه یك روز سود كرده و یك روز 
هم زیان می دهد.وزیر صنعت درباره موضوع 
ترخیــص ١3هزار خــودرو از گمرک، گفت: 
بخشــی از اینها قباًل رفته و دست مردم است، 
به هرحال آن كســی كه خریده است گناهی 
ندارد و تخلفی نكرده اما بعد معلوم شــده كه 
واردكننده تخلف داشته است كه حاال مصوبه 
اخیر فحوایش این بوده كه تخلف كننده باید 
مجازات شــود و خودروها به دســت خریدار 
برسند.رحمانی در پایان تاكید كرد: ما هدفمان 
این است كه تیراژ خودرو افزایش پیدا كند و 
قیمت خــودرو حتمٌا از این قیمــت بازار آزاد 
پایین تر آید و برنامه و تعهدی كه خودروسازان 
به ما داده اند مســتلزم این است كه بازار سیاه 

حذف و بازار آزاد هم كنترل شود.

وزیرصنعتدرحاشیهجلسهدولت:

هدفمان کاهش قیمت آزاد خودرو و حذف بازار سیاه است

خبر

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


