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هفته اول شهریور ماه، که با نام و یاد شهیدان واال مقام”رجایی” 
و ” باهنر” مزین و هفته دولت نامگذاری شده فرصتی برای 
زمینه  در  عزیزان  این  منش  و  روش  راه،  قراردادن  سرمشق 

خدمت رسانی بی منت و خالصانه به مردم است.
ملت عزیز ایران

همکاران گرامی خانواده بزرگ صدر تامین

سالم علیکم؛

هفته اول شهریور ماه، که با نام و یاد شهیدان واال مقام”رجایی” 
و ” باهنر” مزین و هفته دولت نامگذاری شده فرصتی برای 
زمینه  در  عزیزان  این  منش  و  روش  راه،  قراردادن  سرمشق 

خدمت رسانی بی منت و خالصانه به مردم است.
بی تردید در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی سال 
“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است، 
واالی  ویژگی های  از  تأسی  با  باید  مدیران  و  مسئوالن  تمام 
راستای  در  آنان،  منش  و  دولت  شهدای  رفتاری  و  اخالقی 
به  پوشاندن  عمل  جامه  و  اسالمی  ایران  عزت  و  سربلندی 
منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با محوریت شعار 

امسال، گام بردارند.

برادران و خواهران
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین وابسته به شستا در پاسخ به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال زائی 
و بیانات ریاست جمهوری در روزهای ابتدایی دولت سیزدهم 
تا پایان سال ۱۰ پروژه ملی  از مجموع پروژه های هلدینگ 
در مناطق محروم و کمتر برخوردار به ارزش بیش از ۲ هزار 
میلیارد تومان و اشتغال زائی بیش از ۵۰۰ نفر را تا پایان سال 

به بهره برداری می رساند.
 صدرتامین با درک تغییر پاردایم های جهانی نگرشی جدیدی 
که به معدن و صنایع معدنی دارد و در سال گذشته نخستین 
شتاب دهنده حوزه معدن و صنایع معدنی را افتتاح کرد. رسالت 
در  نو  های  ایده  و  ها  استارتاپ  از  شتاب دهنده حمایت  این 
بخش معدن و صنایع معدنی است. براساس آخرین گزارش 
های دریافتی نیز صدر فردا اکنون ۶ طرح نوآورانه شامل طرح 
تولید آلیاژ های فلزی خاص با کارایی باال، طرح تولید مکمل 
گیاهی با طمع شور، طرح بازسازی لیزری توربین های بادی، 
طرح پردازش زغال سنگ برای استفاده در صنایع فوالد، طرح 
بازیافت ضایعات الکترونیکی و استحصال عناصر ارزشمند از 
ضایعات و طرح تولید کربنات کلسیم گرید دارویی را در دستور 

کار دارد.

همچنین یکی دیگر از اقدامات صدرتامین طی ۲ سال گذشته 
بومی سازی قطعات و مواد است. البته در این مسیر بیش از 
۲۴۰ هزار قطعه وارداتی که شرکت ها پیشتر نیازمند ارز برای 
واردات آنها بودند از سوی جوانان نخبه کشور به مبلغ بالغ بر 
۱۰ میلیون دالر بومی سازی شده است و عالوه بر آن در بخش 
فناوری، اقدامات مؤثری از جمله تربیت نیروی انسانی، ارتقاء 
تکنولوژی، تولید با ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده ایم.
همچنین سرمایه هلدینگ صدرتامین  از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد 
تومان به ۳۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
سرمایه  بازار  در  موثر  و  بخش  اطمینان  نمادهای  از  تاصیکو 
است و ارقام به ثبت رسیده حاصل تالش کار تیمی در ستاد 
زحمتکش  کارگران  و  ها  مدیره  هیات  مدیران،  صدرتامین، 
شرکت های تابعه بوده است به طوری که با بررسی اعداد می 
توانید رشد ۵۶۵ درصدی ارزش پورتفوی بورسی هلدینگ از 
مبلغ ۷.۰۴۳ میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به 
مبلغ ۴۶.۸۶۱ میلیارد تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و رشد 
۵۰۱ درصدی ارزش کل بازار هلدینگ از مبلغ ۵.۰۹۴ میلیارد 
تومان از سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۰.۶۵۹ میلیارد تومان در خرداد 

۱۴۰۰ مشاهده کنید.
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  پایان  در  اینجانب 
واالمقام دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت 
را به ریاست جمهوری دوره سیزدهم، مدیران و مسئوالن و 
و  وکارکنان  مدیران  ویژه  به  کارمندان دستگاه های مختلف 
کارگران زحمت کش خانواده بزرگ صدر تامین تبریک عرض 
می کنم و ضمن آرزوی سالمتی در برابر ویروس کرونا، توفیق 
روزافزون این عزیزان را در ارایه خدمات شایسته به کشور و 

مردم عزیزمان از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

غالم رضا سلیمانی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین

پیام مدیر عامل تاصیکو به مناسبت هفته دولت
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دنباله روی  دولت،  واالمقام  شهیدان  مشِی  قراردادن  الگو  با 
انقالب  فرزانه  رهبر  فرمایشات  و  نظام  راهبردی  سیاست های 

اسالمی هستیم
به گزارش رصد بین الملل مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به 
عروج شهدای  سالروز  نوشت:  پیامی  در  دولت  هفته  مناسبت 
شایستگی  به  باهنر،  و  رجایی  شهیدان  به ویژه  دولت  واالمقام 
از  نمادی  روز  این  و  شده  نامگذاری  دولت  هفته  عنوان  به 
تعالی،  ملی،  منافع  که  است  زنانی  و  مردان  حماسه آفرینی 
شریف  مردم  به  خدمت  و  اسالمی  ایران  عزت  و  سربلندی 
و  فداکاری ها  و  دانسته  خود  کار  سرلوحه  را  بوم  و  مرز  این 
زمینه های  که  است  خدمت گزاران  این  جهادگونه  تالش های 
اسالمی  ایران  تعالی  و  رشد  و  امنیت  آزادی،  استقالل،  تامین 

را فراهم می سازد.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت و آرزوی توفیق برای 
شریف  مردم  به  خدمت  عرصه  آستانه  در  که  محترم  دولت 
کارگران  و  کارکنان  مسئوالن،  نیز  کلیه  و  دارد  قرار  کشور 
قراردادن  الگو  با  آرزومندم  دولت،  مختلف  بخش های  خدوم 
دنباله روی  و  اسالمی  نظام  و  دولت  واالمقام  شهیدان  مشِی 
از  اطاعت  و  نظام  راهبردی  و سیاست های  باالدستی  اسناد  از 
فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اسالمی، شاهد توفیق،  سربلندی 

و عزت مندی ایران اسالمی در عرصه های مختلف باشیم.

حمیدرضا عظیمیان
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

پیام تبریک مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته دولت نماد خدمتگزاری و وحدت مردم و دولت، یادگار 
ارزشمند دو اسوه مجاهد، شهیدان رجایی و باهنر است که نام 
و خاطره آنان به عنوان یک سرمشق و نمونه خدمت بی منت 
ماندگار شده است. این هفته فرصتی مناسب است تا نیروهای 
این شهدای  و  )ره(  امام راحل  با  پیمان  خدمتگزار در تجدید 
بزرگوار، صحنه های متعالی از رشد و توسعه کشور را رقم بزنند 

و پیشرفت روزافزون کشور را در تمامی زمینه ها فراهم آورند.
روزافزون  پیشرفت های  و  موفقیت ها  از  بزرگی  بخش  امروزه 
و  برجسته  توانمندی  و  تخصص  تجربه ،  مرهون  نظام 
میان  این  در  و  است  کشور  فوالد  صنعت  کارکنان  چشمگیر 
و  تعهد  و  سختکوشی  با  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  تالشگران 
مسئولیت پذیری مضاعف در جبهه صادرات، عالوه بر پشتیبانی 
از تولید و توسعه صنایع، با اهتمام به حفظ منافع ملی، کوشش 
و سرلوحه  الگو  را،  کشور  سرافرازی  و  اقتدار  و  توسعه  راه  در 
یاد  گرامیداشت  داده اند.اینجانب ضمن  قرار  کاری خود  اصلی 
و  به ویژه شهیدان رجایی  و  واالمقام دولت  و خاطره شهدای 
عزیز  همکاران  تمامی  به  را  کارمند  روز  و  دولت  هفته  باهنر، 
تحقق  راستای  در  را  همگان  موفقیت  نموده،  عرض  تبریک 
آرمان های بلند حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
متعال  خداوند  درگاه  از  ایران  اسالمی  انقالب  مهم  اهداف  و 

مسئلت می نمایم.
 

منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان

پیام مدیرعامل فوالد مبارکه 
به مناسبت هفته دولت
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طی  که  است  خصوصی  بانک  های  ازجمله  پارسیان  بانک 
نوآوری و تحقیقات  ایجاد مرکز تخصصی  با  سال های اخیر و 
بانکداری اسالمی و صندوق قرض الحسنه پارسیان به عنوان 
حوزه  در  کشور  بانکی  مستقل  الحسنه  قرض  صندوق  تنها 
بانکداری به ویژه بانکداری اسالمی توانسته است کارنامه قابل  
مطلوب  مدل  اجرای  فرآیند  پیشبرد  نماید.  حاصل  را  قبولی 
آغاز  و  خیرخواهانه  بخش  ایجاد  همچون  اسالمی  بانک  یک 
فاز اجرایی بخش سرمایه گذاری، انجام مقدمات اجرای طرح 
هدیه ملی ازدواج )هما(، طراحی و مهندسی ابزار ودیعه محل 
کار و تسهیالت لیزینگ محصوالت دانش بنیان، به عنوان نماد 
حمایت از بانکداری اسالمی، گزیده ای از دستاوردهای بانک 
پارسیان طی یکسال اخیر در این حوزه می باشد که می توان 
آنها را به اقدامات انجام شده بانک پارسیان در سال های گذشته 
شامل ایجاد صندوق مستقل بانکی قرض الحسنه، راه اندازی 
اپلیکیشن قرض الحسنه و اجرای طرح پیمان روستایی، اضافه 

نمود.
اقتصاد در حال گذران روزهای بسیار سختی  است. روزهایی 
غیرممکن  تقریبا  آن  از  گذشتن  بانکی  نظام  بدون کمک  که 

است. آنگونه که کارشناسان اقتصادی می گویند نظام بانکداری 
هرکشوری به منزله قلب اقتصادی آن است که منابع را به بخش 
های مختلف اقتصاد پمپاژ می کند. در چنین شرایطی هرگونه 
اشکال و نقص، سایر بخش های  حقیقی اقتصاد را متاثر می 
سازد؛ در حالی که  نظام بانکی سالم می تواند اوضاع اقتصادی 
را تا حد قابل قبولی  بهبود بخشد. همین مساله موجب شد تا 
توانمند سازی نظام بانکی با تکیه بر مفاهیم فقه نظام در دستور 

کار قرار گیرد.
 پس از پیروزی انقالب اسالمی بود که با هدف تطهیر نظام پولی 
و بانکی کشور ازمقوله ربا، تالش های متعددی صورت گرفت . 
اولین اقدام جدی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی 

بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ بود.
تغییرکامل نظام بانکی در اوایل انقالب اسالمی کاری بزرگ و 
بی سابقه در صحنه بین المللی  بود. بانکداری بدون ربا، گرچه 
در ابتدا آن چنان مورد حمایت اساتید علم اقتصاد قرار نگرفت، 
اما اکنون به عنوان پیش نیاز ورود به بانکداری اسالمی مورد 

توجه ویژه واقع شده است.
نواقصی  و  اشکاالت  با  است هر طرح جدیدی همواره  بدیهی 

کارنامه درخشان بانک پارسیان در حوزه بانکداری اسالمی
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همراه است که می بایست پس از یک دوره گذار اصالح شود 
و بانکداری بدون ربا نیز از آن مستثنی نیست. بنابراین  مقرر 
گردیده بود طرح مذکور به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از 
گیرد.  قرار  اساسی  بازنگری  مورد  مجدداً  ها،  چالش  شناسایی 
اکنون  حدود چهار دهه از تصویب این قانون سپری می شود. 
با وجود  برگزاری کنفرانس ها، نشست های تخصصی و تولید 
محتواهای فنی در مجالت تخصصی، هنوز تا رسیدن به بانکداری 

مطلوب اسالمی، راه نرفته زیادی وجود دارد . 
بانکی کشور در حدود  و  پولی  نظام  با وجود چالش هایی که 
پارسیان در  بانک   ، بوده  با آن مواجه  فعالیت خود  چهار دهه 
نزدیک به دو دهه فعالیت خود، کارنامه درخشانی از خود برجای 
گذاشته است. این بانک در صدد است با تکیه بر زیر ساخت های 
تخصصی خود همچون ظرفیت صندوق قرض الحسنه پارسیان 
به عنوان تنها صندوق قرض الحسنه مستقل بانکی کشور، ایجاد 
مرکز تخصصی تحقیقات بانکداری اسالمی، تجربه و دانش فنی 
بانکداری  حوزه  تخصصی  مراکز  با  نزدیک  همکاری  و  پرسنل 
خواه،  تحول  نگاهی  با  نظام،  فقه  پژوهشگاه  همچون  اسالمی 
ضمن آسیب شناسی مشکالت نظام بانکداری کنونی و شناسایی 
چالش های جدید، راهکارهایی برای بهبود شرایط سیستم بانکی 
ارائه کند.  در این راستا آخرین اقداماتی که طی یکسال گذشته 
در واحدهای مرتبط بانک پارسیان صورت پذیرفته بشرح موارد 

ذیل عنوان گردیده است .

اقدامات صندوق قرض الحسنه پارسیان
از آنجایی که مطابق با برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی 
ایران، شبکه بانکی کشور موظف شد، به منظور گسترش و نهادینه 
کردن سنت پسندیده قرض الحسنه، منابع فراهم آمده از حساب 
تسهیالت  اعطای  برای  صرفاً  را  الحسنه  قرض  انداز  پس  های 
قرض الحسنه به کار گیرد، بانک پارسیان به عنوان بانک پیشرو 
فعالیت  مجوز  اخذ  به  موفق   ۱۳۹۱ اسفندماه  یکم  تاریخ  در 
الحسنه  قرض  صندوق  شد.  پارسیان  الحسنه  قرض  صندوق 
پارسیان به عنوان نخستین صندوق قرض الحسنه مستقل شبکه 
بانکی کشور در آبان ماه ۱۳۹۲ طی مراسمی با حضور رییس کل 
بانک مرکزی و اتصال به سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. این صندوق با اتکا 
به سرمایه دانش، تخصص و پشتکارکارکنان خود، تالش می کند 
منابع مالی ارزان قیمت را تجمیع کند و آنها را با مدیریت صحیح 
و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، دراختیار اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد جامعه قرار دهد. در همین راستا نیز تفاهم نامه های 
گوناگون بین این صندوق و مؤسسات مختلف همچون کمیته 
امداد، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی، انجمن حمایت از بیماران 

هموفیلی و ...، منعقد گردیده است.
این  خدمات  ارائه  نمودن  غیرحضوری  راستای  در  همچنین 
الحسنه در سال  اپلیکیشن قرض  از  رونمایی  از  صندوق، پس 
در  الحسنه  قرض  تسهیالت  درخواست  طرح  اول  فاز  گذشته، 
بستر اپلیکیشن تلفن همراه )سامانه غیر حضوری تسهیالت( در 
خصوص تسهیالت ازدواج و فاز دوم طرح درخواست تسهیالت 
خصوص  در  همراه  تلفن  اپلیکیشن  بستر  در  الحسنه  قرض 

دیگر  از  همچنین  گردید.  اجرایی  نیز  اشتغال زایی  تسهیالت 
اقدامات این صندوق در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
آن، اجرای طرح مشکات )تعریف بستری نو در راستای جمع 
خیریه(،  موسسات  و  ها  سازمان  برای  مردمی  کمکهای  آوری 
اختصاص مبلغ جهت تهیه تبلت به معرفی شدگان ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و کمک به پروژه گازرسانی مددجویان کمیته 

امداد امام خمینی )ره( در مناطق محروم را می توان نام برد.

اقدامات مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات بانکداری 
اسالمی

با  پارسیان،  بانک  اسالمی  بانکداری  تحقیقات  و  نوآوری  مرکز 
مأموریت و شرح وظایف جدید و با هدف انطباق فعالیت های 
بانک با موازین بانکداری اسالمی، ایجاد گردید. از جمله وظایف 
این مرکز در زمینه مطالعات بانکداری اسالمی، موارد زیر را می 

توان نام برد:
 انجام مطالعات فنی و اقتصادی در حوزه بانکداری اسالمی؛

 بررسی و تحلیل روندهای نوظهور در صنعت بانکداری اسالمی 
و پیش بینی مشخصه های این صنعت در آینده؛

و  ها  فنی در خصوص مدل  بررسی های  و  انجام مطالعات   
پیشنهادهای  ارائه  و  بانکداری اسالمی  رایج در حوزه  ابزارهای 

کاربردی؛
 الگوبرداری و انجام مطالعات تطبیقی از خدمات و محصوالت 
بانک های اسالمی سایر کشورها، استخراج و بومی سازی خدمات 
و محصوالت در زمینه توسعه صنعت بانکداری، علی الخصوص 

در ارتباط با بانکداری اسالمی؛
 ارائه مدل های نوین کسب و کار بانکداری اسالمی مطابق با 

الگوهای بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی بین المللی؛
 شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی اسالمی داخلی 
و بین المللی با هدف ایجاد شبکه تحقیقات محلی و بین المللی.

اتمام فاز اول طراحی مدل مطلوب بانک اسالمی با 
همکاری پژوهشگاه فقه نظام

بانک پارسیان با همکاری پژوهشگاه فقه نظام، اقدام به طراحی 
با  اسالم  مبانی  اساس  بر  اسالمی  بانک  یک  مطلوب  مدل 
رویکرد فقه نظام نموده است. این مدل نه تنها به دنبال تطبیق 
ساختارهای موجود با مبانی اسالم بوده بلکه درصدد کشف نظام 
مطلوب بانکی از درون اصول، قواعد و مبانی فقهی و اسالمی 
است که طی یکسال گذشته طراحی الگوی بانکداری اسالمی 
و  گذاری  سرمایه  الحسنه،  قرض  حوزه  سه  برای  اول  فاز  در 

سایرخدمات بانکی به اتمام رسیده است.
هم اکنون ایجاد بخش خیرخواهانه در صندوق قرض الحسنه 
پارسیان مصوب گردیده است و اقدامات الزم جهت اخذ برخی 
مجوزهای فقهی و قانونی آن در حال انجام می باشد و هم زمان 
که  پژوهشگاه  توسط  شده  ارائه  طرح  محتویات  از  استفاده  با 
بیشتر حائز جنبه های فقهی مدل بانک مطلوب               می 
باشد، استفاده از نظرات کارشناسان و تجربیات بانکی و قوانین 
موجود، روند عملیاتی نمودن بانکداری مشارکت در سود و زیان 

نیز در دست بررسی می باشد.
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ارزشمند  حضور  با  نشست  اولین  برگزاری  از  پس  همچنین 
اساتید گرانقدر حضرت آیت اهلل اراکی، حضرت آیت اهلل محقق 
داماد و مدیران محترم نظام پولی و بانکی کشور، اساتید حوزه 
تحت  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  و  دانشگاه  و 
بانکداری  روش  تبیین  و  مرسوم  بانکداری  روش  "نقد  عنوان 
نشست  برگزاری  مقدمات  پارسیان،  بانک  میزبانی  به  مطلوب" 
های  کرسی  قالب  در  و  جدید  شمایل  و  شکل  با  بعدی  های 
انجام  حال  در  نظام  فقه  پژوهشگاه  همکاری  با  اندیشی   آزاد 

می باشد.

ایجاد بخش خیرخواهانه به عنوان یکی از اجزای مدل 
مطلوب بانک اسالمی

نگاه اسالم، دو شیوه وجود  از  بانکی  نظام مطلوب  در طراحی 
دارد: شیوه ای که نظام بانکی متعارف را قبول می نماید و سعی 
دارد عقود به کار رفته در آن را از نظر حقوقی با قوانین اسالم 
سازگار نماید؛ که به شیوه »عدم مغایرت« معروف شده است و 
شیوه دیگر این است که با توجه به مبانی دینی، احکام الهی و 
ادله مستقیمی که وجود دارد، اصول کالن مربوط به نظام تامین 
مالی و گردش پول در اسالم استخراج شده و بر اساس آن نظام 
بانکداری ای را طراحی نمود که بیشترین تطابق را با این اصول 

داشته باشد.
بر این اساس مدل مطلوب یک بانک اسالمی به صورت مدل 
کالن سه بخشی ارائه گردید. این مدل در فعالیت های بانکی  
متناسب ترین مدلی است که می تواند اصول مطلوب بانکداری 
اسالمی را تامین نماید و اهدافی مانند: تخصصی شدن، ایجاد 
بستر تقارن اطالعاتی، تحقق بیشتر عدالت و همچنین آزادی 
مردم، تحقق اصل واسطه گری بانک ها، جلوگیری از خلق پول 
حرام، زمینه سازی مشارکت واقعی به عنوان ضامن جلوگیری 
از تمرکز های ثروت و همچنین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، 
دوری  و  فقهی  احکام  و  قواعد  بیشتر  چه  هر  اجرای  امکان 
و  بانک ها  بر عملکرد  بهتر حاکمیت  امکان نظارت  از حیل، 
همچنین امکان تامین اهداف هر چه بهتر نظام اسالمی، بانکها، 
صاحبان سرمایه و متقاضیان تسهیالت، کم شدن هزینه های 
غیر مرتبط، ایجاد بستر شفافیت اطالعات، ایجاد بستر ارتباط 
بیشتر با بخش واقعی اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای موجود در 
کانون های مردمی، امکان خرد شدن هر چه بیشتر تسهیالت 
)در راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت و جلوگیری از انحصار 
سرمایه(، امکان تنظیم دقیق جایگاه امور خیرخواهانه و امور 
از هم، تبدیل  آنها  عادی در سرمایه گذاری مردم و تفکیک 
بخش خیرخواهانه از یک بخش انتفاعی به یک موسسه خیریه 
شدن مردمی  بستر  ایجاد  و  خود  وظایف  بهتر  انجام   جهت 

 بانک.
این مدل، در  اجرایی  ایجاد مقدمات  راستا و جهت  در همین 
مرحله نخست ایجاد بخش خیرخواهانه با خدمات و محصوالت 
تکیه  با  خیرخواهانه،  منابع  مصرف  و  جذب  زمینه  در  جدید 
شوراهای  مساجد،  همچون  مردمی  نهادهای  های  ظرفیت  بر 
بانک  کار  دستور  در  حمایتی،  نهادهای  و  محلی  و  روستایی 

پارسیان قرار گرفت و به تصویب مدیران ارشد بانک رسید.

ساماندهی و چارچوب محصول ودیعه محل کار شرکت 
های دانش بنیان

لزوم کمک به رونق تولید و ایجاد ثبات در بازار اجاره محل کار 
با توجه به تورم حادث شده، بانک پارسیان را برآن داشت تا با 
حمایت تمام قد از فعاالن اقتصادی کم درآمد در حوزه دانش 
بنیان، به طراحی و مهندسی ابزاری جدید برای کمک به اقشار 
)در  کار  محل  ودیعه  تسهیالت  راستا،  این  در  بپردازد.  مذکور 
حوزه دانش بنیان( با نوع عقد قابل استفاده در این تسهیالت 
جهت تامین اجراه محل کار )عقد مرابحه ( با نرخ سود بسیار 
پایین و با شرایط بازپرداخت یکجا در سررسید یکساله با قابلیت 
دو دوره تجدید بر اساس توافق طرفین در بانک پارسیان انجام 
پذیرفت. این مهم گامی بلند در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 

زدایی ها، در عرصه بانکداری اسالمی به شمار می رود.

تسهیالت لیزینگ محصوالت و خدمات دانش بنیان
بنیان،  دانش  خدمات  و  محصوالت  فروش  افزایش  منظور  به 
تسهیالتی در قالب طرح لیزینگ مد نظر مدیران بانک پارسیان 
قرار گرفت که بر اساس آن تسهیالت به خریداران )می تواند 
دانش بنیان بوده و یا نباشد( پرداخت و فروشنده )شرکت دانش 

بنیان( موظف به تحویل کاال می باشد. 
در این طرح، کلیه شرکت ها اعم از دانش بنیان و غیر دانش 
بنیان که توسط روش های گوناگون همچون معرفی صندوق 
نوآوری و شکوفایی و بازاریابی شعب بانک پارسیان، حائز شرایط 
های  شرکت  کلیه  و  خریدار  عنوان  به  شوند  داده  تشخیص 
دانش بنیان با معرفی و تعیین اهلیت توسط صندوق نوآوری و 
شکوفایی مطابق با تفاهم نامه فیمابین به عنوان فروشنده، امکان 
مشارکت در این طرح را دارند. در این تسهیالت با استفاده از 
عقد مرابحه، معادل حداکثر ۷۰% مبلغ پیش فاکتور محصوالت و 
خدمات دانش بنیان از محل منابع بانک و الباقی توسط خریدار 
به صورت نقدی یا غیر نقدی تامین خواهد شد. همچنین بررسی 
و تایید قیمت محصول، واقعی بودن معامله با احراز عدم وجود 
ذینفع مشترک، دانش بنیان بودن محصول، و ارزیابی فروشنده 

بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

طرح هدیه ملی ازدواج-هما
از آنجاییکه یکی از مشکالت عمده جوانان جهت دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج بحث ارائه تضامین معتبر بوده است که طی 
سالیان اخیر با افزایش مبلغ تسهیالت ازدواج، مشکل عدم امکان 
پرداخت اقساط توسط جوانان نیز به این مهم افزوده شده است، لذا 
در راستای مساعدت سنت پسندیده ازدواج جوانان و تسهیل در 
پرداخت وام به ایشان و همچنین انجام مسئولیت های اجتماعی، 
بانک پارسیان با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و شرکت 
های گروه پارسیان طرحی را با عنوان "هما" در فاز مطالعاتی تهیه 
و تدوین نموده است که هدف از اجرای این طرح کمک به جوانان 
وام و پرداخت  ارائه تضامین معتبر جهت دریافت  امکان  جهت 
اقساط می باشد. همچنین در این طرح مزایای تخفیفی و بیمه 
ای نیز برای مشارکت کنندگان در نظر گرفته شده که پس از اخذ 

مجوزات الزم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
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ترین  مترقی  عنوان  به  ربا  بدون  بانکی  عملیات  که  قانونی 
شکوهمند  انقالب  از  پس  کشور  قوانین  ترین  تأثیرگذار  و 
نظام  اعتالی  و  اقتصادی  عدالت  اجرای  جهت  در  اسالمی 
از  جامعه  و  مردم  به  خدمت رسانی  مسیر  تسهیل  و  بانکی 

رهگذر شریعت اسالم بود.

به گزارش رصد بین الملل و به نقل از اقتصادرسا متن خبر 
بدین شرح است:

بسمه تعالی
همراهان و همکاران خدوم شبکه بانکی

تصویب  سالروز  با  مصادف  ماه  شهریور  دهم  علیکم؛  سالم 
قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز هفته بانکداری اسالمی 
را حضور رهبر عزیز انقالب و شما سروران و فعاالن جبهه 

اقتصادی صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
 امروز که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در چهارمین 
و  ها  کوشش  برد  می  بسر  خود  برکت  با  حیات  از  دهه 
معنای  به  عدالت  تا  گرفت  بسیاری صورت  های  مجاهدت 
توزیع شود و در  برابر  اقشار و آحاد ملت بطور  بین  واقعی 
از  ربا یکی  بدون  بانکی  قانون عملیات  این رهگذر تصویب 
استقرار  جهت  در  نظام  این  بزرگ  های  گام  و  دستاوردها 

قوانین اسالم در شیوه نوین بانکداری بود. 
ترین  مترقی  عنوان  به  ربا  بدون  بانکی  عملیات  که  قانونی 
شکوهمند  انقالب  از  پس  کشور  قوانین  ترین  تأثیرگذار  و 
نظام  اعتالی  و  اقتصادی  عدالت  اجرای  جهت  در  اسالمی 

از  جامعه  و  مردم  به  خدمت رسانی  مسیر  تسهیل  و  بانکی 
رهگذر شریعت اسالم بود. 

بر خود می بالیم که سهمی هرچند کوچک در دریای خدمت 
به هموطنان عزیزمان طی این چند دهه داشته ایم و خداوند 
سبحان را به پاس این نعمت شکرگزار هستیم و بر آن عهد 
دیرین که با خود و خدایمان بستیم، هم عهد و قسم خواهیم 
ماند که تا آخرین لحظه حضورمان در میدان جنگ نابرابر 
به معنای واقعی  تا  بندیم  به کار  را  توانمان  اقتصادی همه 
تالشمان موثر افتد و باری را از دوش نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برداریم تا شاید سر سوزن به وظیفه مان عمل کرده 

باشیم، ان شااهلل. 
بار دیگر ضمن تبریک هفته بانکداری اسالمی، یاد و خاطر 
عالم فرزانه، استاد ارجمند و فرهیخته دانشمند؛ برادر گرامی 
جناب آقای سید عباس موسویان عضو فقید شورای فقهی 
بانک مرکزی که در کنار سایر همکاران خدوم شبکه بانکی 
اثر ابتال به بیماری کوید-۱۹ از دست  که جان خود را در 
داده اند گرامی می دارم و از درگاه خداوند متعال اعتال و 
توسعه ایران اسالمی، بالندگی روز افزون شبکه بانکی کشور 
و صحت، سالمت و بهروزی تمامی شما عزیزان را مسألت 

دارم.

ً َو اجَعل عواقَِب اُموَرنا َخیرا

سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

پیام مدیرعامل محترم موسسه ملل 
برای هفته بانکداری اسالمی
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سازمان  رویکرد  گفت:  تملیکی  اموال  سازمان  مدیرعامل 
طوری  به  شده،  کاالها  تکلیف  تعیین  در  تسریع  به  منجر 
برابر   ۲ از  بیش  متروکه  کاالهای  پرونده  تکلیف  تعیین 
افزایش یافته، از سوی دیگر به منظور ایجاد جهش مطلوب 
ماهه  این سازمان طی ۵  داخلی،  نیازهای  رفع  و  تولید  در 
نخست سالجاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد ریال کاال را 

از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند.
فروش  و  جمع آوری  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به   
و  مدیره  هیات  رییس  افتخاری  محمدعلی  تملیکی،  اموال 
سازمان  عملکرد  آمار  خصوص  در  سازمان  این  مدیرعامل 
ابتدایی  ماهه   ۵ طی  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  جمع 
سال جاری اظهار کرد: علیرغم وجود مشکالت زیرساختی 
با تالش جهادی نیروهای سازمان  انسانی،   و کمبود نیروی 
برای تحقق بخشیدن به برنامه های پیش بینی شده موجب 
شد طی دوره مذکور، مجموع فروش سازمان اموال تملیکی 

با رشد ۵۵ درصدی همراه شود.
با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان  معاون وزیر اقتصاد 
از تولیدکنندگان اظهار کرد: کاالهایی که به جهت حمایت 
از تولید داخلی کاربرد دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح 
نخواهد شد و صاحبان کاال و کارخانه ها در صورتی که تقاضا 
کنند با دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها واگذار خواهد 

شد.

در  مطلوب  جهش  ایجاد  منظور  به  کرد:  تصریح  افتخاری 
تولید و رفع نیازهای داخلی در شرایط تحریم، این سازمان 
تولید  خطوط  وقفه  از  جلوگیری  برای  ارزشمندی  نقش 
اشتغال  و  تولید  زنجیره  از  تا  کرد  ایفا  اقتصادی  بنگاه های 

حمایت شود.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: این سازمان 
طی ۵ ماهه نخست سالجاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد 
که  بازگرداند  تولید  چرخه  به  اعاده  طریق  از  را  کاال  ریال 
به  را  رشد  درصد   ۳۶ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

ثبت رساند.
در  تملیکی  اموال  سازمان  اموال  فروش  میزان  افزود:  وی 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۵۶ رشد  با  منقول  بخش 
سال گذشته به ۶ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده که ۵۴ 
درصد   ۴۶ و  مزایده  به صورت  فروش  میزان  این  از  درصد 
رویکرد  به  توجه  با  است.  بوده  مذاکره ای  صورت  به  دیگر 
در حال  قاچاق  در بخش  مذاکره ای  فروش  جدید سازمان، 
کاهش است، به این ترتیب که ترکیب فروش مذاکره ای طی 
قاچاق  درصد  و ۲۳  متروکه  درصد  مذکور شامل ۷۶  دوره 
شامل  ترکیب  این  گذشته  سال  مشابه  مدت  در  که  بوده 
امر  این  است.  بوده  قاچاق  و ۶۱ درصد  متروکه  ۳۹ درصد 
نشانگر رویکرد و اهتمام سازمان در جهت حمایت از تولید و 
واگذاری کاالهای متروکه ) اقالم واسطه ای و سرمایه ای( به 

بازگشت 5 هزار میلیاردی کاال به چرخه تولید

افزایش 133 درصدی تعیین تکلیف کاالهای متروکه
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جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات با موضوع بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در استانهای غربی 

کشور برگزار شد.
کشور  غربی  مناطق  صنعتی  و  معدنی  توسعه  های  ظرفیت  نشست،  این  در 
برای ایجاد و توسعه زنجیره تولید فلزات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این جلسه 
با اشاره به پیشینه و تجربه طوالنی فعالیت مجموعه »ومعادن« در غرب کشور 
با محوریت شرکت فوالد صبانور گفت: به موازات برنامه های وسیعی که در 
استانهای شرقی کشور برای توسعه صنایع و معادن آن منطقه در پیش گرفته 
ایم، از چندی پیش گسترش سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های معدنی و 

صنعتی استانهای غربی را نیز در دستور کار قرار داده ایم. 
در این خصوص نسبت به خرید سهام عمده فوالد کردستان اقدام شد و عملیات 
احداث کارخانجات و پروژه های آن به سرعت در حال شکل گیری است.دکتر 
امیرحسین نادری افزود: بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت های ارزشمندی 
در استانهای غربی کشور برای توسعه معدن و صنایع معدنی و فلزی وجود دارد 

که متاسفانه تاکنون کمتر به آن توجه نشان داده شده است. 
نگاه ما در مناطق مختلف معطوف به ایجاد زمینه های مناسب برای تربیت 
انسان های توسعه یافته بر اساس الگوهای ایرانی و اسالمی است که از اهداف 
غایی و متعالی نظام اسالمی به شمار می رود و در این مسیر، توسعه و پیشرفت 
ظرفیت  شکوفایی  طریق  از  منطقه  مردم  معیشت  سطح  ارتقای  و  اقتصادی 
های بزرگ موجود در ذخایر خدادادی می تواند بهترین موتور محرکه برای 
رسیدن به این هدف باشد.وی افزود: انجام درست این حرکت مستلزم پیوست 
های مختلف فرهنگی، اجتماعی است که قطعا باید در برنامه ریزی ها مدنظر 

قرارگیرد.
مدیرعامل هلدینگ »ومعادن« از شرکتهای مختلف گروه خواست با محوریت 
شرکت صبانور برای انجام اقدامات وسیع در خصوص توسعه صنایع معدنی و 
اقدامات خود را  نتایج مطالعات و  برنامه ریزی کرده و  فلزی در غرب کشور 
در جلسات بعدی ارائه دهند.وی به شرکت پامیدکو ماموریت داد با همکاری 
سایر شرکتهای گروه و منابع دیگر در اسرع وقت نسبت به تهیه نقشه راه و 
جانمایی و ظرفیت سنجی توسعه زنجیره تولید فلزات مختلف در غرب کشور 

اقدام نماید.

با تدوین و اجرای طرح جامع صورت می گیرد:

گامهای بلند »ومعادن« برای توسعه 
معدنی – فلزی غرب کشور

صاحبان کاالها قلمداد می شود.
و  (امالک  غیرمنقول  بخش  در  کرد:  عنوان  وی 
فروش  ریال   میلیارد   ۴۶۲ حدود  مستغالت) 
داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ 
درصد   ۲۸ میزان  این  از  یافت  افزایش  درصد 
به  دیگر  درصد   ۴۶ و  مزایده  صورت  به  فروش 

صورت مذاکره ای )وثیقه گذاران( واگذار شد.
پرداخت  سازمان  اقدامات  دیگر  به  افتخاری 
سازمان  اقدامات  مهمترین  از  کرد:  تصریح  و 
تسهیل دسترسی  و  فروش  در  بمنظور شفافیت 
استفاده  به  می توان  کاالها  خرید  برای  مردم 
این  کرد.  اشاره  الکترونیک  فروش  مکانیزم  از 
و  بوده  پیشرو  سراسری  مزایده های  در  سازمان 
از بستر سامانه الکترونیک دولت استفاده می کند 
و بدون آنکه دخل و تصرفی در آن وجود داشته 

باشد شفاف ترین مزایده ها را برگزار می کند.
پرونده های  تعداد  بر پیشی گرفتن  تاکید  با  وی 
تعیین تکلیف شده نسبت به پرونده های ورودی 
به سازمان بیان کرد: کاهش انباشت اموال تحت 
گذشته  سالیان  پرونده های  بخصوص  تملک 
ریزی  برنامه  با  و  بوده  ویژه  توجه  مورد  همواره 
و اقداماتی که صورت گرفت و جریان دارد منجر 
که  شده  کاالها  تکلیف  تعیین  در  تسریع  به 

خوشبختانه آمارها این مسئله را تایید می کند.
با  کرد:  تاکید  تملیکی  اموال  سازمان  مدیرعامل 
عنایت به تشکیل کمیته های تخصصی و تعامل با 
دستگاه های اجرایی و قضایی طی ۵ماهه نخست 
سالجاری ۲۱ هزار و ۳۱۴ پرونده تعیین تکلیف 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  است  شده 

گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. 
همچنین میزان پرونده های تشکیل شده با رشد 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۶
این  است.  بوده  فقره   ۸۰۶ و  هزار   ۱۸ معادل 
در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 
تعیین  پرونده های  از  شده  تشکیل  پرونده های 

تکلیف شده فزونی گرفت.
سال  نخست  ماهه   ۵ در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
متروکه  کاالهای  پرونده  تکلیف  تعیین  جاری 
۱۳۳ درصد رشد کرده است که این رشد بیش از 
۲ برابری، نشان دهنده رویکرد سازمان در جهت 
و  رسوبی  متروکه،  کاالهای  وضعیت  ساماندهی 
همچنین حفظ چرخه بنگاه های اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص پرونده های قاچاق 
نیز عنوان کرد: طی دوره مذکور بیش از ۱۲ هزار 
پرونده کاالی قاچاق تعیین تکلیف شد که نسبت 
افزایش  به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد 

دارد.
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با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد

1۴ پروژه با ۴1۰ میلیارد تومان اعتبار درمنطقه آزاد 
انزلی افتتاح شد

در ششمین روز از هفته دولت، با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛ ۱۴ پروژه 
با میزان سرمایه گذاری۴۱۰ میلیارد تومان در منطقه آزاد انزلی افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
مهندس حمیدرضا مومنی در حاشیه افتتاح این پروژه ها گفت: با بهره برداری از این 

واحد های تولیدی و خدماتی برای ۶۲۰ نفر شغل ایجاد می شود.
در جریان این سفر به صورت نمادین »مجموعه تفریحی دریایی مارینا،شرکت مکین 
دریا کاسپین« با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار و ۳۰ نفر اشتغالزایی، بهره برداری از »واحد 
صنعتی تولیدی پوشاک،شرکت وینا تجارت« با میزان سرمایه گذاری۴۰ میلیارد 
ریالی و اشتغالزایی برای ۲۰ نفر، »سه پروژه عمرانی روستایی« در سطح روستاهای 
محدوده منطقه با ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبار این سازمان و بهره برداری از »یک 
باب انبار سرپوشیده« با صرف هزینه ۳۰ میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای سه 

نفر افتتاح و به بهره برداری رسید.
مومنی در جریان این سفر از روند اجرایی عملیات اتصال بندر کاسپین به خط آهن 
سراسری در بخش های مختلف محل اجرای این طرح ملی و پروژه در حال احداث 
»پارک آبی« واقع در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی نیز بازدید به عمل 
آورد.دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن نیز در آیین افتتاحیه طرح های عمرانی و 
زیرساختی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی یکی از سازمان های 
پیشتاز استان در حوزه توسعه در همه جوانب بوده که در طول سال در بازه های 
زمانی مختلف طرح های عام المنفعه را به بهره برداری رسانده است، اضافه کرد: با 
افتتاح طرح های زیرساختی، صنعتی و عمرانی در منطقه آزاد انزلی فرصت اشتغال 
مناسبی برای جوامع محلی و مردم گیالن ایجاد شده و توسعه ظرفیت های همه 
جانبه زمینه توسعه و افزایش مراودات گیالن و کشورمان ایران را بیش از پیش فراهم 
می کند.گفتنی است؛ حضور در نشست با فعاالن اقتصادی و مدیران و مسئولین 
سازمان منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های سفر یک روزه حمیدرضا مومنی دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این منطقه است.این آیین با حضور استاندار 
گیالن، مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد.

پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی به مناسبت هفته دولت و 

گرامیداشت روز کارمند

و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
انزلی در پیامی فرارسیدن  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و 

باهنر را گرامی داشت.
در متن پیام آمده است
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاکنهاد و گرانقدر 
انقالب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان 
بزرگ، رجایی و باهنر و فرصتی است برای مرور داشته  های 
گران  بهای تالشگرانی که با کوشش جهاد گونه و خدمت 
خالصانه، عشق و ایمان را به مردم ارزانی داشتند و خدمات 

شایانی را به جامعه ارائه دادند.
همزمانی  و  محرم  ماه  ایام  با  دولت  هفته  شدن  همزمان 
شهادت شهیدان رجایی و باهنر با قیام امام حسین)ع( نشانه 
ای قابل توجه است چرا که خدمت به خلق خدا از جهاد در 

راه حق علیه باطل کمتر نیست.
شکوهمند  پیروزی  ابتدای  از  اسالمی  ایران  مردان  دولت  
انقالب اسالمی هیچ  گاه از ملت فاصله نداشتند و همواره 
در کنار مردم بودند، آن ها در ادامه این مسیر برای ساختن 
ایرانی آباد هم پیمان شده و از هیچ کوششی فروگذار نخواهند 
کرد، و در این میان سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با هم افزایی 
و همراهی در ساختن آینده ای روشن، نقش آفرینی می کند 
و چشم انداز توسعه همه جانبه کشور خواهد بود.اینجانب 
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره  شهیدان رجایی و باهنر، 
هفته دولت و روز کارمند را به همه خدمتگزاران کشور به 
ویژه همکاران پرتالش خود تبریک عرض نموده و پیشرفت 
روزافزون و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی را از خداوند 

متعال خواستارم.
علی اوسط اکبری مقدم
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
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انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  فعاالن  نشست  دومین 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  مومنی  رضا  حمید  مهندس  با 
تجاری و صنعتی کشور با حضور مهندس علی اوسط اکبری 
مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
سالن  در  سازمان  معاونین  و  مدیره  هیئت  اعضای  انزلی، 

اجالس ملل برگزار شد.
در این نشست مهندس مومنی با تبیین موفقیت های حاصل 
شده در مناطق آزاد به همت فعاالن اقتصادی بیان کرد: در 
سه سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد کشور مثبت بوده و 
این امر بیانگر رویکرد صادرات محور بودن مناطق آزاد بوده 
و صادرات  تولید  زمینه  های الزم  زیر ساخت  توسعه  با  که 

محصوالت متنوع را به بازارهای جهانی فراهم کرده است.
وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزود: در 
هشت سال گذشته ۴۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شده  انجام  آزاد  مناطق  سطح  در  بخش خصوصی  سوی  از 
که مورد بهره برداری قرار گرفته و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان 
پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰ درصد نیز هم اکنون در 

مناطق آزاد در حال ساخت و تکمیل می باشد .
سازمان  گذاری  سرمایه  سهم  مجموع  در  کرد  تاکید  وی 
های مناطق آزاد در این حجم سرمایه گذاری تنها ۸ درصد 
در حوزه توسعه و ایجاد زیر ساخت می باشد و ۹۲ درصد این 
خارجی  و  داخلی  خصوصی  بخش  توسط  گذاری  سرمایه 

محقق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به تدوین 

برنامه های راهبردی ۳ ساله اشاره و خاطرنشان کرد: متناسب 
با برنامه هفتم توسعه برنامه راهبردی ۳ ساله توسعه مناطق 
آزاد تدوین شده که مسیر راه به منظور توسعه همه جانبه و 
حفظ درآمد پایدار در مناطق آزاد و ارائه مشوق های سرمایه 

گذاری را در اختیار مدیران عامل قرار می دهد.
مومنی استقرار گمرک مستقل در مناطق آزاد را یک ضرورت 
عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین مناطق آزادی که گمرک 
مستقل نداشته باشد کارایی و خدمات کمتری ارائه خواهند 
داد که منجر به عدم رضایت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد 
می شود طبق بررسی های انجام شده ۹۸ درصد از مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی جهان در حوزه امور مالیاتی و ۹۴ درصد 
مستقل  ساختاری  گمرکی  قوانین  حوزه  در  مناطق  این  از 

نسبت به سرزمین اصلی دارند.
وزارت  در سطح  اقتصادی  فعالین  مشکالت  احصاء  به  وی   
خانه ها اشاره و اظهار کرد: بخش زیادی از مشکالت در سطح 
ملی بررسی و رفع شده است و با حضور دکتر خاندوزی به 
بانک  ایجاد  حوزه  در  بتوانیم  امیدواریم  اقتصاد  وزیر  عنوان 
رفع  و  لجستیک،  نامه  نظام  ارائه  آزاد،  مناطق  خصوصی 
 مشکالت احصا شده در حوزه امور مالیاتی توفیقاتی را کسب 

نماییم.
گفتنی است در این نشست فعاالن اقتصادی در حوزه های 
کدام  هر  بندری  و  تولیدی  بنیان،  دانش  صنعتی،  تجاری، 
را  راهکارهای پیشنهادی  و  بیان  را  نظرات و مشکالت خود 

عنوان داشتند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در نشست با فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی :

کسب تراز تجاری مثبت و صادرات محور شدن 
مناطق آزاد در سه سال گذشته
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