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 بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را
اعالم کند

یک مقام مسئول بانکی گفت: الزمه ایجاد شفافیت 
در نظام بانکی آن اس��ت که رتبه بندی بانک ها از لحاظ 
درآمد، دارایی، خدمات و ترازنامه اعالم شده و راهبردی 
منطقی میان نرخ سود سپرده و تسهیالت برقرار شود.

کاظم چقازردی گفت: نقش نظام بانکی کش��ور در 
توس��عه، رونق و ش��کوفایی اجتناب ناپذیر است و نظام 
اقتصادی ای��ران، بانک محور اس��ت و ٨٠ درصد تامین 
منابع از بانک است و از آنجا که بازار سرمایه نیز به نوعی 
مرتبط با نظام بانکی اس��ت، بنابراین می توان گفت که 
حدود ٩٠درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام 
بانکی صورت می گیرد. وی با اش��اره به موانع رتبه بندی 
بانک ه��ا افزود: ی��ک چارچ��وب مبنایی که از س��وی 
سیاستگذاران تدوین شده باشد و اجازه بدهد که مردم 

خودشان درباره نظام بانکی قضاوت کنند، وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته یکی از پیش نیازهای تش��کیل 
اتاق شیش��ه ای نظام بانکی آن است که وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را به لحاظ کارامدی، 
دارایی، خدمات روز، حرفه ای بودن پرس��نل و ترازنامه 
اعالم کنند و راهبردی منطقی میان نرخ سود سپرده و 
تسهیالت را در دستور کار قرار دهند. چقازردی گفت: 
نرخ در بازار بین بانکی باید بین ١٨ تا ٢١ درصد باشد.

 ارتباط مستقیم تلفنی
با معاون اعتبارات بانک شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
این هفته ب��ا حضور معاون اعتبارات ای��ن بانک برگزار 

می شود.
جلسه ارتباط مستقیم تلفنی این هفته، با حضور 
محمد کیایی معاون اعتبارات این بانک و هیات همراه 
در س��امانه نظارت و ارتباط��ات مردمی ٨655 برگزار 
می شود. بر این اساس همکاران و مشتریان می توانند 
ام��روز از س��اعت ١٠ ت��ا ١٢ از طریق ش��ماره تماس 
٨655 هرگونه انتقاد، پیش��نهاد، شکایت و تقدیر خود 

از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.

 تمدید تعویض دسته چک های قدیم
بانک آینده 
ب��ا توجه به اب��الغ بانک مرک��زی ج.ا.ایران، مهلت 
تعویض دس��ته چک قدیم، با دسته چک صیادی برای 
مشتریان بانک،  تا ششم آبان ماه سال جاری تمدید شد.

پیشتر، زمان واگذاری چک های غیرصیادی )طرح 
قدیم( تا روز 3٠ مردادماه س��ال ٩7، اعالم شده بود که 
براس��اس تصمیم جدید و اعالم بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
این مهلت تا شش��م آبان ماه س��ال جاری، تمدید ش��ده 
است. در همین راستا؛ بانک آینده، اعالم کرد: ب�ه منظور 
همراهی با مشتریان بانک ها و مردم عزیز، اجرای نهایی 

طرح صیاد به تاریخ 6 آبان ماه ٩7، موکول گردید.

جشنواره عید تا عید باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین

براساس اعالم معاونت فناوری اطالعات بانک ایران 
زمی��ن حدود ١3٠ هزار نفر در جش��نواره عید تا عید 

باشگاه مشتریان بانک ایران زمین شرکت کردند.
جشنواره عید تا عید باش��گاه مشتریان بانک ایران 
زمین که از تاریخ 3٠ مرداد لغایت ٩ شهریور ٩7 به مدت 
١٠ روز برگزار ش��د، با استقبال کم نظیر اعضای باشگاه 
مش��تریان این بانک همراه بود. فره��اد اینالوئی معاون 
فناوری اطالعات بانک ایران  زمین گفت: ایجاد و راه اندازی 
باشگاه مشتریان در راستای توسعه بانکداری دیجیتال و 
آماده سازی بس��تری برای رفع نیازهای مشتریان، توجه 

ویژه به آنها و مدیریت صحیح ارتباط با آنهاست.

رفع مشکالت پرونده های نظام بانکی
رئیس هی��ات مدیره و مدیرعام��ل بانک صنعت و 
معدن بر تعامل و مشارکت واحدهاي حقوقي وزارت امور 
اقتص��ادي و دارایي براي رفع مش��کالت در پرونده هاي 

نطام بانکي تاکید کرد.
حس��ین مهري که در هفدهمین جلس��ه ش��وراي 
هماهنگ��ي حقوق��ي وزارت امور اقتص��ادي و دارایي و 
دس��تگاه هاي تابعه س��خن مي گفت به ارائه گزارشي از 
آخرین دستاوردهاي این بانک در راستاي توسعه صنعتي 
کش��ور پرداخت. وي اقدامات بانک صنعت و معدن در 
دوران پسابرجام و در زمینه تعامالت بین المللي را حائز 
اهمیت خواند و تصریح کرد: این بانک در دوران یاد شده 
توانست با ٩7 کشور جهان روابط کارگزاري برقرار کند.

 پیش فروش 50 هزار دستگاه
از محصوالت گروه سایپا از امروز

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا از اجرای برنامه 
پیش فروش 5٠ هزار دستگاه از محصوالت سایپا خبر داد 
و گفت: از امروز فروش5٠ هزار دستگاه انواع محصوالت 
پراید، تیبا و نیسان وانت به صورت اینترنتی و با قیمت 

مصوب روز انجام مي شود.
محسن قاسم جهرودی گفت: در حال حاضر با حجم 
شدیدی از تقاضا در بازار مواجه شده ایم که بسیار بیشتر 
از می��زان تولید خودرو در ایران اس��ت و حجم تقاضای 

خودرو در بازار غیرعادی و فراتر از تصور است.

اخبار

تشکیل ستاد صیانت از بنگاه ها و حفظ اشتغال 
معاون وزارت کار از دستور سرپرست این وزارتخانه برای ارتقای کارگروه رفع 
موانع تولید به ستاد صیانت از اشتغال و بنگاه های مشکل دار خبر داد و گفت: در 

نتیجه فعالیت این کارگروه تا به حال از ۴٢٠ هزار شغل صیانت شده است.
احمد مش��یریان درباره آخرین وضعیت شناسایی و رفع مشکالت بنگاه ها و 

کارگاه های مش��کل دار، گفت: کارگروه رفع موانع تولید در س��طوح استانی و ملی 
ب��ا حضور نمایندگانی از س��ایر معاونت های وزارتخانه در حال بررس��ی وضعیت این 

کارگاه هاس��ت. وی ادامه داد: تعداد این کارگاه ها در اسفندماه سال گذشته ١۴3٠ مورد 
بوده که در سه ماهه اول سال جاری به ١35٠ واحد کاهش یافته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به مش��کالت 
اخیر بنگاه ها و کارگاه ها و تش��دید مش��کالت آنها در ش��رایط اقتصادی اخیر جلس��ات 

کارگروه به صورت متمرکز و متراکم برگزار می شود.  فارس

کسب و کار
عرضه ۸ هزار تن شیرخشک از هفته آینده

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: حدود هشت هزار تن شیر خشک 
در انبارهای این سازمان ذخیره سازی شده است که هفته آینده عرضه می شود.

حس��ین شیرزاد با اش��اره به اینکه در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در 
کش��ور وجود ندارد، افزود: در انبارهای این س��ازمان شیر خشک به اندازه کافی 

موجود اس��ت و نیازی به واردات نیس��ت. وی در ادامه تاکید کرد: واردات ش��یر 
خش��ک بنابر ضرورت و تش��خیص وزارت جهاد کش��اورزی انجام می شود و در حال 

حاضر نیازی به این اقدام نیست.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه 
شیرخام خبر داد و افزود: این سازمان از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر خرید حمایتی 
شیرخام را با قیمت هر کیلو ١۴۴٠ تومان انجام داد اما از این تاریخ به بعد با ایجاد تعادل 

در بازار، نیازی به حضور و خرید شیرخام ازجانب این سازمان نیست.  صداوسیما

وز  بازار ر
یارانه نقدی به جای ارز ۴۲00 تومانی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به نفع افراد برخوردار 
و پولدارتر است تا اقشار آسیب پذیر، به همین منظور پیشنهاد می شود تا تخصیص ارز 

به این شیوه حذف و به جای آن یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود.
 غالمحس��ین شافعی با انتقاد از شرایط حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور 

اظهار داش��ت: در حال حاضر مسائل داخلی در مقایسه با مشکالت خارجی، بیشتر 
سد راه فعاالن اقتصادی است؛ انتظار می رود تا در داخل به گونه ای رفتار کنیم که بتوان 

از اثرات نامالیمت های بیرونی کاست و در این شرایط مسائل داخلی با درایت بیشتری حل 
شود. وی افزود: همه دستگاه ها باید عالوه بر اینکه در چارچوب مشخص مرتبط با وظیفه 

خود تصمیم گیری می کنند، در مقابل آن تصمیم ها، پاسخگو هم باشند. 
شافعی گفت: س��رمایه در گردش بنگاه های تولیدی پاسخگوی شرایط فعلی نیست 

بنابراین باید میزان این سرمایه اصالح شود.  تسنیم

یارانه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت احمد على زارعى فرزند محمدعلى به شــرح دادخواســت 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709987430500495 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آبى جان كشوريان آرا در اقامتگاه دائمى خود در 
تاريخ 1396/6/5 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شادروان منحصر است به :1- احمد 
علــى زارعــى فرزند محمدعلى به ش ش 92 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت الناز پهلوان فرزند اسحق به شماره شناسنامه  3465 شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200347 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسحق پهلوان به شماره شناسنامه 
5 در تاريخ 97/5/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مشــخصات فوق متوفى 2- الهام پهلوان بــه ش ش 22603- 3- الهه 
پهلوان به ش ش 1058 – 4- بهناز پهلوان به ش ش 3660359041 همگى فرزندان متوفى 
5- طاهره حسابى به ش ش 125 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1455
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى مزايده
شــهردارى اســد آباد در نظر دارد جايگاه CNG متعلق به خود را بــه صورت اجاره بهاء دو 
ساله واگذار نمايد، لذا شركت هاى معتبر و داراى مجوز از شركت نفت مى توانند جهت شركت 
در مزايده و دريافت اسناد مربوطه به امور مالى شهردارى اسد آباد مراجعه نمايند ضمناً مهلت 
تكميل و تحويل اســناد به دبيرخانه شهردارى پايان وقت 1397/06/21 خواهد بود و هزينه 

آگهى در روزنامه به عهده برنده مزايده مى باشد. 
تلفن تماس 08133113131-3

سعيدى – شهردار اسدآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رشــيد بلوچى داراى شناسنامه شماره 5979907963 بشرح دادخواست به كالسه 
111/97 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
آسيه بلوچى بشناسنامه 5970334464 در تاريخ 97/5/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- گلثوم بلوچى فرزند جان محمد به ش ملى 
5970040800 مادر متوفى 2- رشــيد بلوچى فرزند شى محمد به ش ملى 5979907963 
پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/45
رئيس شعبه دو شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آئين   18 ماده  اجرائيه  ابالغ  آگهي 
(سهامى  خزر  بافان  كيسه  صنعتى  و  توليدى  شركت  به  بدينوسيله 
خاص) ثبت شده بشماره 265850 مورخه 84/12/10 ثبت شركتها 
و موسسات غير تجارى تهران ابالغ مى گردد كه بستانكار بانك صادرات 
گيالن (مرتهن) جهت وصول مطالبات خود موضوع اسناد رهنى شماره 
 -369617 و    92/2/16-349616 و   88/12/5  -343382
 7/350/000/000 مبلغ  به  رشت   9 دفتر  تنظيمى   92/2/16
مبلغ  و  سود  ريال   1/543/476/892 مبلغ  و  طلب  اصل  ريال 
تا  هزينه  و  تاديه  تاخير  بعنوان خسارت  ريال   1/072/245/068
تاريخ 93/4/20 جمعا به مبلغ 9/965/721/960 ريال كه از تاريخ 
مذكور روزانه مبلغ 8/527/992 ريال بر بدهى مذكور افزوده مى 
گردد عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده است كه به كالسه 
نتوانست  مربوطه  مامور  گزارش  طبق  گرديده  منجر   9301294
آدرس شما را بشرح متن اسناد فوق شناسائى نمايد و آدرس فعلي 
شما نيز براي اين اداره مشخص نمي باشد  لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا و حسب درخواست ذينفع موضوع اجرائيه فقط يك نوبت 
در روزنامه محلى منتشر خواهد شد چنانچه ظرف 10  روز از تاريخ 
بپرداخت  ابالغ محسوب مي گردد نسبت  روز   كه  آگهي  آن  انتشار 
بدهي خود اقدامي ننمايد مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با 
تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل 
الزم  شد  خواهد  استيفا  دولتى  حقوق  و  بستانكار  طلب  آن  فروش 

بذكر است اخطار ديگرى صادر نخواهد شد. 
تهران  رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره   15280/م الف  

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
بدينوسيله به آقاى محسن هللا ئيان فرزند محمد به نشانى نياوران 
بعد از چهارراه مژده بن بست ابالغ ميشود كه آقاى رضا براتى به 
 96/3/21  -797679 شماره  به  برگشتى  چك  فقره  يك  استناد 
عهده بانك سپه شعبه بلوار فردوس به مبلغ 107/800/000 ريال 
عليه شما مبادرت به درخواست اجراييه نموده و پرونده اجرايى به 
مامور  اعالم  طبق  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در  كالسه 9701514 
آدرس  و  نشده  فوق شناخته  متن سند  بشرح  آدرس شما  مربوطه 
فعلى شما نيز براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده 
شماره 14022189- 97/5/17 بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى ميشود چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى 
ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما پيگيرى خواهد شد. 
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آزاد گروه معیشت   طی روزه��ای اخیر نمایندگان منطق��ه 
مجل��س؛ ماده واح��ده الیحه یک فوریت��ی ایجاد ٨ 
منطق��ه آزاد تج��اری صنعت��ی و ١٢ منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی را با اکثریت آرا تصوی��ب کردند و مدعی 
ش��دند که در راستای تحقق بند )١١( سیاست های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توس��عه حوزه عمل 
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی کش��ور و به منظور 
انتقال فناوری های پیش��رفته، گس��ترش و تسهیل 
تولی��د، ص��ادرات کاال و خدمات و تأمی��ن نیازهای 
ضروری و منابع مالی از خ��ارج، به دولت اجازه داده 
می شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه در 
اس��تان های گلس��تان )اینچه برون(، ایالم )مهران(، 
اردبیل )اردبیل(، سیستان و بلوچستان )سیستان(، 
کردستان )بانه - مریوان(، هرمزگان )جاسک(، بوشهر 
)بوشهر(، کرمانشاه )قصر شیرین(، منطقه آزاد تجاری 

صنعتی مطابق نقشه های پیوست ایجاد کند. 
اگرچه نماین��دگان موافق این طرح همواره از 
کلمات و عبارات اقتصاد پسند در تصویب این قبیل 
طرح ها اس��تفاده کرده و میکنند و معتقدند ایجاد 
این مناطق آزاد اقتصادی در اکثر کش��ورهای دنیا 
با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس 
و راه اندازی ش��دند. به اعتقاد برخی کارشناس��ان 
کارک��رد مثبت ای��ن مناطق و تاثی��رات خوبی که 
ب��ر اقتصاد منطقه ای و اقتصاد کالن این کش��ورها 
داشت، باعث ش��ده تا سیاست گذران اقتصادی در 
کش��ور به فکر راه اندازی این مناطق در مکان هایی 
باش��ند که از پتانس��یل و ظرفیت های اقتصادی و 

استراتژیکی مناسبی برخوردارند.

بستر رانت خواری
با همین اس��تدالل منطقه آزاد کیش با هدف 
تجارت آزاد با ح��وزه خلیج فارس، اولین منطقه ی 
آزادی اس��ت که تشکیل می ش��ود و در سال های 

بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می شود 
ک��ه منطقه آزاد چابهار با ه��دف تجارت با عمان، 
پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با 
هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت 
با عراق و کویت را در دس��تور کار دارند . عالوه بر 
آن به جه��ت تجارت با حوزه قفق��از، منطقه آزاد 
ارس و ب��ا ه��دف تجارت با دریای خزر و روس��یه 

منطقه آزاد انزلی شکل می گیرد.
برخالف تمام مزایایی ک��ه موافقان راه اندازی 
این مناطق درس��ر دارند اما منتقدان شکل گیری 
این مناطق، راه اندازی و ش��کل گیری آن را چیزی 
جز فس��اد و رانت خواری ندانشته و مدعی هستند 
س��پرهایی که موافقان این طرح ب��رای ایجاد این 
مناطق ازآن به��ره می گیرند هیچ گاه آن اثرات که 
باید داش��ته باشد را نداشته و تنها زخم دیگری بر 

درد مردمان بومی این مناطق بوده است.

ادعای واهی
این منتقدان با برش��مردن این موارد مهمترین 
و اصلی تری��ن آن را اش��تغال زایی عن��وان ک��رده و 
می گویند؛ موافقان ش��کل گیری این مناطق همواره 
این نکته را مطرح می کنند که راه اندازی این مناطق 
بخش عمده ای از مش��کالت بیکاری منطقه را حل 
خواهد کرد و پیرو آن می توان به گردش چرخ توسعه 
امیدوار بود اما این اظهارنظرها در شرایطی است که 
آمارهای منتشر شده درخصوص اشتغال زایی دراین 

مناطق کامال این ادعا را رد می کند.
طب��ق آمار، تا س��ال ٨٨ که ١5 س��ال از آغاز 
فعالیت مناطق آزاد می  گذرد، تقریباً 5١ هزار شغل 

ایجاد ش��ده است. برای س��ال های٩١ تا ٩5 نیز بر 
طبق آماری که توسط دولت منتشر شده، مجموع 
اش��تغال در مناطق آزاد طی 5 س��ال اخیر حدود 
٩7 هزار اس��ت که بطور میانگین ساالنه چیزی در 
حدود ١٩.5 هزار اس��ت که نسبت به اشتغال کل 

کشور عدد بسیار کوچکی است.

اشتغال غیرمولد
از س��وی دیگ��ر دبیرخان��ه مناط��ق آزاد ادعا 
کرده که در مجموع 7 منطقه آزاد کش��ور، به طور 
متوسط، س��االنه ٢٠ هزار شغل ایجاد شده است؛ 
حال اگر ادعای دولت مبنی بر ایجاد س��االنه 7٠٠ 
هزار ش��غل را در نظر بگیری��م، می توان گفت که 
مجم��وع مناطق آزاد تنها توانس��ته اند 3 درصد از 

کل اشتغال کشور را تامین کنند.
به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار؛ در ۴ سال اخیر 
براساس براس��اس فرم تأمین اجتماعی ٢65 هزار 
اش��تغال در مناط��ق آزاد ایجاد ش��ده و این  آمار 
بیانگ��ر به کارگیری س��االنه 76 ه��زار نفر در کل 
7 منطقه آزاد کش��ور اس��ت یعنی ساالنه متوسط 
١5٠٠ تا ١6٠٠ نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری 
می ش��ود و به نظر می رسد که این اشتغال به طور 
کامل مولد نبوده و بخش��ی از آنان اصنافی هستند 

که به فروش اجناس خارجی می پردازند.
به اعتقاد این فعال کارگری؛ بدون ش��ک ایجاد 
مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد 
فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی 
برای اصالح این مناطق نتیجه ای جز نابودی تولید 

ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.
منتق��دان برای��ن باورن��د که برخ��الف آنکه 
متولیان تالش می کنند تا مزایای این مناطق را به 
شکل کادو پیچ و زیبا نشان دهند اما اعداد و ارقام 
منتش��ر شده به  روشنی نش��ان می دهند برخالف 
تص��ور موجود، ای��ن مناطق با وج��ود هزینه های 
م��ادی و معن��وی عظی��م، عمال نقش��ی در ایجاد 

اشتغال در کشور نداشته و ندارند.

دروازه واردات
نکت��ه قابل توجه دیگر در ادع��ای موافقان این 
مناطق، مساله رشد و رونق صادرات در کشور است 
چیزی که این روزها در صورت اجرایی شدن با دالر 
١3 ه��زار تومانی تا حدودی قابل توجه و البته امید 
بخش است اما این مهم تنها روی خوش ماجراست و 
بررسی ها نشان می دهد که این مناطق بیش از آنکه 
سکویی برای جهش صادرات باشند دروازه ای بزرگ 

برای واردات از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هستند.
منتقدان اقتصادی با اشاره به قوانین مربوط به 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی این نکته 
را عنوان می کنند که دراین قوانین اهدافی مانند رشد 

و توس��عه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار 
و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 
تولید و ص��ادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه 
خدم��ات عمومی برای مناطق آزاد به وضوح مدنظر 
قرار گرفته است اما بررسی ها به خوبی نشان می دهد 
که به گفته منتقدان و به استناد آمارهای مندرج در 
گم��رک؛ ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش 
ب��ا میزان ارزش صادرات این مناطق و به رغم اینکه 
مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه های زمینی، 
دریایی و هوایی برخوردار هس��تند، میزان صادرات 
مجدد از طریق مناطق آزاد در س��ال های گذش��ته 
بس��یار کم بوده و این درحالی اس��ت که این مهم با 
توجه به موقعیت اس��تراتژیک و ژئوپولتیک فرصتی 
بی بدیل بوده که می توانس��ت س��کوی پرتابی برای 

رونق صنعت حمل و نقل ایران شود.
به گفته کارشناسان براساس برخی آمار موجود 
کل صادرات مناطق آزاد در س��ال ٩5 کمتر از 35٠  
میلیون دالر بوده که در مقایسه با صادرات ۴٠  میلیارد 
دالری کشور در همین سال، کمتر از یک درصد است؛ 
عددی که در کش��ور ویتنام ح��دود ۴٠ درصد و در 
مالزی بیشتر از ٨٠ درصد است. در چنین شرایطی، نه 
 تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پیشی گرفته، 
بلکه در بسیاری از زمینه ها مانند »بازار«، مناطق آزاد 
عمال به رقیب سرزمین مادر تبدیل شده و کسب  و کار 

بومیان را به نابودی کشانده اند.
حال با توجه به برخی از موارد اعالم شده این 
سوال کلیدی است که به نظر می رسد نمایندگان 
خان��ه ملت و البته متولیان دولتی باید نس��بت به 
آن پاس��خگو باشند این است که چرا با وجود تمام 
انحرافات و معضالتی که راه اندازی و ش��کل گیری 
این مناطق برای کش��ور و اقتصاد آن در بر داشته 
چ��ه دلیلی وجود دارد ک��ه دولت و مجلس دراین 
مس��یر گام گذاش��ته و همواره بر رش��د و افزایش 

تعداد آن پافشاری می کنند.

سیاست روز افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی کشور را بررسی می کند؛

مناطق رانت آزاد


