
تقویت بخش فناوری بانک به منزله 
تقویت کلیت بانک است 

عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون وجود بخش 
فن��اوری کارآمد را ی��ک مزیت اساس��ی و موجب 

تقویت کلیت بانک عنوان نمود.
امیر هوش��نگ عصارزاده عضو هی��ات مدیره بانک 
توس��عه تعاون در جمع مدیران حوزه فناوری بانک 
اظهار داش��ت: حوزه فناوری مشتمل بر زیرساخت، 
امنی��ت و بانکداری الکترونی��ک؛ مهم ترین نیازها و 
الزامات فعالیت بانکی را تأمین می نماید.وی افزود: با 
عملکرد صحیح و متعارف فناوری، عملیات بانکداری 
در حال��ت معمول پیش می رود و ب��ا بروز کمترین 
مش��کل، نوک پیکان اظهارنظرها نیز به سمت این 
بخش متمایل می ش��ود، ازاین رو مراقبت از سرمایه 
انسانی ارزنده این بخش حائز اهمیت است.عصارزاده 
با اش��اره به این که مدیران ارشد بانک توسعه تعاون 
به نقش مهم و کلیدی نیروهای فناوری بانک واقف 
هس��تند افزود: بر این اعتقاد هس��تم مجموعه ای از 
نیروهای کارآمد و متخصص در حوزه فناوری بانک 
حضور دارند و به لحاظ غنای س��رمایه انسانی، این 
بخ��ش در وضعی��ت بهینه ای ق��رار دارد و به لحاظ 
عملکردی و تأمین نیازهای س��امانه ای، زیرساختی 
و امنیتی حوزه بانکداری؛ در بهترین دوران به س��ر 
می بری��م.وی با اش��اره به این که رضای��ت کنونی از 
بخ��ش فناوری بانک به معن��ای اقناع در این بخش 
نیس��ت افزود: ب��ا درک صحی��ح از وضعیت کنونی 
این بخش و ترس��یم چشم انداز آتی با توجه به روند 
حرکت بانکداری، ضروری اس��ت در مسیر پیشرفت 
گام برداریم و مأموریت و رس��الت فناوری بانک نیز 
در همین مس��یر به دقت انجام و بروزرسانی گردد.

عض��و هیات مدیره بانک توس��عه تعاون تأکید کرد: 
تقویت بخش فناوری بانک از ابعاد گوناگون، س��بب 
تقویت کل بانک است و فناوری مقتدر و برخوردار از 
ویژگی های سرآمد و به روز، مزیت های ویژه ای برای 

بانک را فراهم می نماید.

فاز دوم پتروشیمی ایالم با تسهیالت 
بانک صنعت و معدن 

فاز دوم پتروش��یمی ایالم از طری��ق ویدئو کنفرانس 
و ارتب��اط با رییس جمهور و حضور اس��تاندار ایالم و 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس روز پنجشنبه چهارم 
دیماه سال99 به بهره برداري رسید.به گزارش پایگاه 
اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، این طرح شامل 
 )SRU( الفین و واحد شیرین س��ازی خ��وراک مایع
و واحد پلی پروپیلن با ت��الش مدیران، متخصصان و 
کارکنان ش��رکت پتروشیمی ایالم و هلدینگ خلیج 
ف��ارس بدون حضور الیسنس��ور و ون��دور خارجی با 
تس��هیالت ارزي ای��ن بانک به مبل��غ 220 میلیون 
یورو و تس��هیالت ریالي به میزان 400 میلیارد ریال 
و با اش��تغالزایي 867 نفر در ش��مال غرب شهر ایالم 
شهرس��تان چوار وارد م��دار تولید ش��د.واحد الفین 
مجتمع پتروش��یمی ایالم موسوم به الفین سیزدهم 
به عن��وان تنها واحد الفین در غرب کش��ور به دلیل 
کراکینگ خوراک ه��ای گازی و مای��ع در کوره های 
خود و تولید س��االنه 7۵0 هزار تن محصوالت متنوع 
و با ارزش��ی نظیر اتیل��ن، پروپیلن، بنزب��ن پیرولیز، 
برش های چهار کربنه و سوخت مایع به عنوان واحد 
مادر س��ایر واحدهای پایین  دست واحدهای پلیمری 
همچون پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن، پلی استایرن 
و واحده��ای ش��یمیایی دیگ��ر نظی��ر گالیکل ها و 
آروماتیک ها تلقی می شود.از مهمترین ویژگی های بارز 
این طرح که آن را نس��بت به سایر پروژه های مشابه 
متمایز می کند، می توان به مجاورت با پاالیشگاه گاز 
ایالم و نزدیکی به خوراک، برخورداری از تنوع خوراک 
مایع و گاز، تولید محصوالت متنوع که باعث افزایش 
قدرت مانور عملیاتی و پایداری تولید ش��ده اس��ت و 
داشتن ناحیه سرویس های جانبی مستقل اشاره کرد.

بهره مندی سه روستای محروم از 
نعمت آب آشامیدنی به همت بانک 

رفاه کارگران
با مش��ارکت بانک رفاه کارگران و در راستای ایفای 
مس��ئولیت اجتماعی، سه روس��تای محروم استان 
چه��ار مح��ال و بختیاری از نعمت آب آش��امیدنی 
س��الم بهره مند ش��دند. به گزارش روابط عمومی 
بان��ک رف��اه کارگران، طی مراس��می و ب��ا حضور 
اس��ماعیل هلل گانی مدیر عامل این بانک و جمعی 
از مدیران اس��تانی، طرح آبرس��انی به سه روستای 
مح��روم دهگاه، فاج و گاهکده از توابع شهرس��تان 

لردگان استان چهار محال و بختیاری افتتاح شد.
اس��ماعیل هلل گانی در این مراس��م گفت: بانک رفاه 
کارگران در راس��تای ایفای مسئولیت اجتماعی و به 
منظور کمک به توسعه و بهبود شرایط مناطق محروم 
و رفاه حال بیش��تر مردم شریف مناطق کمتر توسعه 
یافته کش��ور ساکن در این مناطق، در طرح آبرسانی 
به این سه روستا مشارکت کرد. مدیر عامل بانک رفاه 
کارگران افزود: این بانک در س��ال جهش تولید، گام 
های مثبتی در راه اش��تغال کش��ور برداشته است و 
ارائه خدمات مطلوب به حوزه سالمت کشور، ساخت 
مدرس��ه و مش��ارکت در طرح های آبرسانی به مردم 
شریف مناطق کمتر توسعه یافته کشور از جمله برنامه 
های مهم این بانک اجتماعی و سالمت محور است که 
تاکنون انجام ش��ده است و در آینده نیز ادامه خواهد 
داش��ت.  هلل گانی در پایان اظهار داشت: با همراهی و 
مشارکت مسئوالن استانی، بانک رفاه کارگران تالش 
می کند در حد توان خود در رفع نیازمندی های مردم 
شریف مناطق کمتر توسعه یافته کشور گام بردارد و 
دین خود را نس��بت به کشور و جامعه به نحو احسن 

ادا کند.  

اخبار گزارش

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی گفت: با 
توزیع گس��ترده نهاده های دام و طیور در س��امانه بازارگاه 
در هفته ه��ای اخیر، قیمت این کاالها در بازار آزاد نیز روند 

کاهشی به خود گرفته است.
محمدعل��ی کمالی افزود: طی هفته ه��ای اخیر با افزایش 
توزیع نهاده ها در س��امانه بازارگاه قیمت نهاده ها در بازار 

آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: 
در حال��ی که طی م��اه های اخی��ر در ب��ازار آزاد نرخ هر 
کیلوگ��رم کنجاله س��ویا بین ۱۵ هزار ت��ا ۱7 هزارتومان و 
ذرت بی��ن چهار هزار و ۵00 تا ۵ هزارتومان به فروش می 
رس��ید، اکنون با توزیع گس��ترده نهاده در سامانه بازارگاه 
نرخ هر کیلوگرم کنجاله س��ویا در ب��ازار آزاد بین ۱0 هزار 
تا ۱۳ هزارتومان و ذرت بین س��ه هزارو ۵00 تا سه هزارو 
900 تومان رسیده که روند کاهشی را نسبت به هفته های 

گذشته نشان میدهد.
به گفته وی،  طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در آذرماه، 
ن��رخ هر کیلوگرم ذرت و جو در مبادی ورودی یک هزار و 
700 تومان، دانه سویا سه هزار ۱00 تومان و کنجاله سویا 

سه هزار و 200 تومان تعیین شده است.
بازار گوشت مرغ در حال متعادل شدن 

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی علت روند 
کاهش��ی قیمت گوش��ت مرغ را توزیع مناسب نهاده های 
طیور در س��امانه بازارگاه برشمرد و گفت: با توزیع گسترده 
نه��اده های طیور در س��امانه بازارگاه طی دو تا س��ه هفته 
اخیر، قیمت مرغ زنده و گوش��ت مرغ در بازار روند کاهشی 

به خود گرفته  و بازار در حال به تعادل رسیدن است.
کمالی اظهارداش��ت: طبق آمار اواخر هفته گذشته متوسط 
کش��وری قیم��ت جوجه یکروزه به دو ه��زار و 747 تومان 
رس��ید که نسبت به اواس��ط هفته قبل ۵00 تومان کاهش 
داش��ته،  مرغ زنده با ۳88 تومان کاهش به ۱4 هزارو 6۳9 
تومان و مرغ کش��تار با ۳40 تومان افت به 20 هزارو ۵22 
تومان رسید. به گفته وی، طبق بررسی های میدانی قیمت 
ه��ر کیلوگ��رم  مرغ زنده ۱4 هزارو 400 تومان و گوش��ت 
م��رغ در بازار بین 20 ه��زارو 400 تومان تا 22 هزارتومان 

به فروش می رسد.

شرکت پشتیبانی در حال خرید مرغ مازاد 
از تولیدکنندگان 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: 
اکنون شرکت پشتیبانی امور دام برای متعادل نگه داشتن 
بازار گوش��ت مرغ همچنان در حال توزیع گوشت مرغ گرم 

و مرغ منجمد است. وی افزود: طبق آمارها روزانه بین یک 
هزار و ۵00 تا دو هزارتن گوش��ت مرغ منجمد و گرم تازه 
در بازار سراس��ر کشور با نرخ های مصوب گوشت مرغ گرم 
۱8 ه��زارو ۵00 تومان و مرغ منجم��د ۱۵ هزار تومان در 
میادی��ن میوه و تره بار و فروش��گاه های زنجیره ای عرضه 

می شود.
کمال��ی اضافه کرد: البته این ش��رکت در برخی از اس��تان 
های کش��ور در ح��ال خرید مرغ مازاد ب��رای حفظ ذخایر 
اس��تراتژیک کشور است به نحوی که هر کیلوگرم مرغ تازه 
را با نرخ  ۱8 هزارو 600 تومان و مرغ منجمد شیرین پک 
)خط دو( با نرخ  ۱9 ه��زارو 600 تومان از تولیدکنندگان 

خریداری می کند.
ب��ه گفته وی،  آنچه که اکنون با نرخ های مصوب در حال 
توزیع در بازار است مربوط به خرید سه تا چهار ماه گذشته 

توسط این شرکت است.

پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش قیمت مرغ 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی گفت: با 
افزای��ش نرخ رس��می قیمت جوجه ی��ک روزه، نهاده های 
طیور از جمله کنجاله سویا و ذرت و کرایه حمل و نقل باید 

قیمت مرغ زنده حدود 20 درصد افزایش پیدا کند.
وی افزایش قیمت مرغ زنده و گوش��ت م��رغ را مربوط به 
قبل از افزایش نرخ رس��می جوجه، نهاده ها و حمل و نقل 
دانست و افزود: براساس گزارش های موجود قیمت جوجه 
ی��ک روزه 80 درص��د، قیمت نهاده ه��ا نزدیک ۳0 درصد 
و قیم��ت کرایه حم��ل و نقل نیز ۳0 درص��د افزایش پیدا 
کرده،  بنابراین نرخ مجدد مرغ زنده و گوشت مرغ نیازمند 

بازبینی است.
کمالی اظهارداشت: براساس مصوبه جدید نرخ جوجه یک 
روزه 4200 تومان تعیین ش��ده اس��ت که البته هنوز ابالغ 
نش��ده اما همین افزایش قیمت در قیمت تمام ش��ده مرغ 
زنده تاثیرگذار است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوش��تی تصریح کرد: بنابراین براساس افزایش نرخ موارد 
مذک��ور، نرخ مرغ زنده باید نزدیک 20 درصد افزایش پیدا 
کند ت��ا تولیدکنندگان متضرر نش��وند، ب��ه همین منظور 
اتحادیه اخیرا مکاتباتی را با س��تاد تنظیم بازار داشته است 

اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.
ب��ه گفته وی، طبق مصوبه تیرماه س��ال 99 س��تاد تنظیم 
بازار قیمت هر قطعه جوجه یک روزه دو هزار و 800 تومان 
تعیین شد، در حالی که در سال 98  قیمت مصوب جوجه 
یک روزه گوش��تی توسط س��تاد تنظیم بازار هر قطعه دو 

هزار و 6۵0 تومان تعیین شده بود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
پیشنهاد کرد؛

اخذ مالیات یک در هزار از تراکنش های 
بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان

نائب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد 
کرد: برای تراکنش های بانکی بیش از ۱0 میلیون تومان 

در کشور یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود.
س��ید محمدرضا میرتاج الدینی افزود: ب��ه فرض اگر به 
حساب کسی بیش از ۱0 میلیون تومان واریز شد بصورت 
اتوماتیک یک در هزار مالیات یعنی از ۱0 میلیون تومان 

۱00 هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر گردش مالی در کشور 

۱0 تا 20 برابر تولید ناخالص داخلی است.
نائب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی گفت: اگر چنین عرصه ای برای تراکنش های 
بانک��ی در نظر گرفته ش��ود حتی می توان بس��یاری از 
مالی��ات را در کش��ور ح��ذف و در عی��ن معافیت های 
مالیاتی را در راستای رونق کسب و کار، تولید و مواردی 
از این دس��ت توسعه داد چون درآمدی که از این محل 
حاصل می ش��ود حداقل ۱0 برابر در آمد مالیاتی فعلی 
اس��ت. وی در ادامه بر ضرورت اصالح نظ��ام مالیاتی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی در کش��ور تاکید کرد و افزود: 
متاسفانه بسیاری از افراد با دالل بازی و بنگاه داری غیر 
مولد به س��ودهای کالن می رسند که هیچگونه مالیاتی 
نمی پردازن��د. میرت��اج الدینی اظهارداش��ت: مالیات به 
عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تامین کننده مصارف 
بودجه دولت و همچنین ابزاری موثر در اجرای سیاست 
ها و راهبردهای اقتصادی دارای نقش تعیین کننده ای 

در نظام اقتصادی کشورهاست.
نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اسکو در مجلس شورای 
اس��المی یادآورش��د: بطورکلی در بسیاری از کشورهای 
پیش��رفته مالیات از اصلی ترین مناب��ع درآمدی دولت 
محس��وب می شود و س��هم باالیی از بودجه دولت را به 

خود اختصاص می دهد.  خانه ملت 

در استان تهران آغاز شد
توزیع شکر دولتی به قیمت مصوب 

بر اس��اس تصمیم س��تاد تنظیم بازار توزیع ۳۳20 تن 
شکر برای  مصرف خانوار استان تهران به قیمت  66۵0 
تومان به صورت عم��ده درب انبار و 8700 تومان برای 
مصرف کننده در قالب بسته بندی  های یک کیلوگرمی 

آغاز شد.
در راس��تای تصویب کارگروه تنظیم ب��ازار وزارت جهاد 
کشاورزی به منظور تنظیم بازار کاالهای اساسی و حفظ 
آرامش بازار ، توزیع مقدار ۳۳20 تن شکر جهت استان 

تهران تعیین گردیده است.
الزم بذکر اس��ت قیمت مصوب جهت تحویل درب انبار 

هر کیلوگرم 66۵00 ریال و نرخ مصرف کننده در قالب 
بس��ته بندی  های یک کیلویی 87000 ریال از س��وی 
س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان و تولی��د کنندگان 

تعیین گردید.
بناب��ر این گزارش با عنایت به وظیفه واحد بازرس��ی به 
منظور جلوگیری از ایجاد اخالل در زمینه تولید نان در 
آذر ماه سال جاری از تعداد 60 واحد نانوایی و همچنین 
کارخانجات آرد استان بصورت دوره ای و مستمر بعمل 

آمده است
 واحد بازرسی این اداره کل به همراه نمایندگان تعزیرات 
حکومتی وزارت صمت و نماینده دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان تهران عالوه بر رصد و کنترل سامانه خرید آرد 
و مص��ارف نانوایان با همکاری اتحادی��ه نانوایان و اداره 
صنعت ، معدن و تجارت اس��تان ته��ران بر نحوه خرید 
و حمل و مصرف آرد نظارت داش��ته که نتایج مثبتی را 

به همراه دارد.
 از جمل��ه نتای��ج فوق، شناس��ائی واحده��ای غیرفعال 
خب��ازی و نانوائ��ی هائ��ی ک��ه پخ��ت آنان با س��همیه 
تخصیص��ی مربوطه مغایرت دارد ک��ه البته طی مکاتبه 
با دس��تگاههای نظارتی رس��یدگی های الزم اعمال می 
گردد و از مش��اهده هرگون��ه تخلف اقدام مقتضی بعمل 

آمده است. تسنیم  

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی خبر داد:

کاهش قیمت نهاده های دام و 
طیور در بازار آزاد
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وزارت صمت پای کار مبارزه با دالالن مرغ و گوشت نیست
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: میان تولید کنندگان و سفره مردم فاصله زیادی به وجود آمده است و 
صنعت دام و طیور از واسطه گری ها رنج می برد، ولی اصناف و وزارت صمت پای کار مبارزه با دالالن مرغ و 
گوشت نیستند. مرتضی رضایی اظهار کرد: حلقه های واسط میان تولید کنندگان و سفره مردم در تالشند هر 
چقدر زورشان می رسد قیمت ها را باال ببرند و این موضوع اصال قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل و ایجاد زنجیره های تولید باید هم دولتی ها و هم نمایندگان اصناف 
و تولیدکنندگان پای کار باشند، گفت: چندین بار از اصناف، اتحادیه ها، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و 
همچنین صنف پخش کننده و فروشنده خواسته شده است پای کار بیایند تا بتوانیم زنجیره تولید تشکیل دهیم 
و واسطه ها را حذف کنیم و بتوانیم محصوالت دام و طیور را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، ولی تنها 
جلسه ای تشکیل شد و فردای آن روز موضوع رها شد. رضایی افزود: اگر هر کسی وظیفه اش را به درستی انجام 
دهد، واسطه ها حذف و قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت به تعادل می رسد. بعنوان مثال گران ترین دام گوساله 
پرواری است که قیمت زنده آن کیلویی 40 هزار تومان است اگر واقعا بنکداران اصلی پای کار بیایند، قیمت آن 

در بازار باید 110 تا 120 هزار تومان باشد، ولی قیمت بسیار باالتر از این حرفهاست که اصال منطقی نیست.
بازار مرغ افزایش افسار  اینکه چندی پیش به دلیل تامین نشدن نهاده ها قیمت ها در  با اشاره به  رضایی 
گسیخته یافته بود؛ اظهار کرد: در حال حاضر این مشکل برطرف شده و نهاده مورد نیاز مرغداران به طور 
کامل تامین شده و بازار مرغ به تعادل کامل رسیده است. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
برنامه ریزی برای ایام پایانی سال از ماه ها قبل انجام شده و جوجه ریزی مناسب صورت پذیرفته است و با 
تامین نهاده ها بازار باثباتی را برای شب عید پیش بینی می کنیم. به گفته وی قیمت های فعلی تخم مرغ در بازار 

قابل قبول نیست و متاسفانه حلقه های واسط زمینه گرانفروشی این محصول در بازار را فراهم آورده اند.
وی افزود: دو عامل برای افزایش قیمت تخم مرغ می توان عنوان کرد که اول افزایش مصرف در فصل سرما 

و دوم فاصله قیمتی بسیار زیاد از درب مرغداری تا مصرف کننده نهایی و حاصل واسطه گری هاست.
رضایی گفت: در حال حاضر تخم مرغ گاهی شانه ای 40 هزار تومان و حتی هر عدد 1500 تومان به فروش 
می رسد که این قیمت ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید با این گرانفروشی برخورد شود.وی تاکید 
کرد: 40 روز است که 100 درصد نهاده های مرغداران تامین شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد 
و امیدواریم همین روند ادامه یابد.معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی افزود: البته مرغداران هم از قیمت 
اینکه به مصرف  مصوب فعلی راضی نیستند و این قیمت باید کارشناسی شود و در فضای تعاملی بدون 

کننده فشار وارد بیاید، نرخ مصوب جدید تعیین شود.
رضایی افزود: قیمت تخم مرغ باید به صورت یک بازه تعیین شود و قیمت نقطه ای قابل قبول نیست چرا 
که در نقاط مختلف هزینه های تولید متفاوت است و بنابر این قیمت ثابت نمی توان در نظر گرفت باید 

دامنه ای تعیین شود و با فروش تخم مرغ با قیمت خارج از آن دامنه برخورد جدی شود.

نمای نزدیک

تهران- ایرنا- افزایش ص��ادرات غیرنفتی به عنوان یکی از 
اصلی ترین برنامه های دولت از زمان آغاز فعالیت در دستور 
کار قرار گرفت. در این میان البته همکاری بخش خصوصی 

برای رسیدن به این مهم، اهمیت ویژه ای دارد.
اقتصاد ایران با وجود تمام منابع سرشار در کشور از دهه ها 
پیش وابس��ته به فروش نف��ت بوده ، در حال��ی که بعد از 
انقالب اس��المی در دولت های مختلف سخن از کاهش این 
وابس��تگی و افزایش صادرات غیرنفتی برای توس��عه کشور 

مطرح بوده است.
با آغاز دولت یازدهم اقدامات بس��یاری انجام شد تا تجارت 
بیش از پیش برای توس��عه کش��ور بدون وابستگی به نفت 
رش��د پیدا کند و در همین راس��تا بخش زیادی از فعالیت 

ه��ای تجاری به بخ��ش خصوصی واگذار ش��د تا با معرفی 
بیش��تر س��رمایه های غیرنفتی ایران به جه��ان بتواند بازار 

مناسب اقالم مختلف را پیدا کند.
پس از امضای معاهده برجام میان ایران و کشورهای عضو 
۱+۵ ص��ادرات غیرنفتی رونق بیش��تری گرف��ت و هر روز 
ش��رایط برای تجارت ب��ا جهان بهبود پیدا م��ی کرد اما با 
خروج آمریکا از این موافقت نامه که افزایش تحریم و اعمال 
فش��ار حداکثری را به دنبال داش��ت موانع کاهش سرعت 
رش��د صادرات غیر نفتی یا تجارت های آزاد با کش��ورهای 
مختلف جهان ایجاد ش��د اما با این وجود راهکارهایی برای 

توسعه هر چه بیشتر این نوع تجارت دیده شده است.
در این میان، بخش خصوصی مهمترین نقش برای توسعه 

صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد و س��ال ها اس��ت که در 
ای��ن زمینه تالش خود را ب��ا حمایت دولت ادامه می دهد. 
از همین رو دولت می تواند با تکیه بر آن اقتصاد کش��ور را 
پایه ریزی کند. دولت دوازدهم نیز بارها بر اعتماد کردن به 
بخش خصوصی و واگذاری مس��ئولیت برای توسعه و رونق 
اقتصادی تاکید داشته است.تا آنجا که رییس جمهوری در 
یکی از جلس��ات اقتصادی هیات دولت، بخش خصوصی را 
موتور محرک اقتصاد کش��ور معرفی و تصریح کرده اس��ت 
ک��ه حمایت  های هم��ه  جانبه از افزایش نق��ش این بخش 
در اقتص��اد و واگذاری می��دان تولید و ص��ادرات، به  ویژه 
ش��رکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در سیاس��ت  های 

اقتصادی دولت دارد.
بر همین اس��اس جمش��ید نفر رییس کمیسیون صادرات 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محدودیت های بس��یاری 
برای رشد بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: علیرضا 
رزم حس��ینی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت با فعالیت 
در این زمینه آش��نایی کاملی دارد زیرا س��ال ها از فعاالن 
اقتص��ادی در بخش خصوصی بوده اس��ت و می تواند برای 

کمک به این بخش و توسعه صادرات غیر نفتی راهکارهای 
مناسبی را عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: در جهان، بخش خصوصی با تالش بسیار 
از فعالیت خود س��ودی را به دس��ت می آورد و بر اس��اس 

دست آورد خود باید به دولت مالیات پرداخت کند.
رییس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی ای��ران افزود: به 
این ترتیب ش��رایط برای دولت فراهم می شود تا در کشور 
س��ازندگی و بستر مناسب برای کسب و کار فراهم کند اما 

در ایران این روند به آهستگی صورت می گیرد.
نفر با بیان اینکه این روند موجب چرخیدن اقتصاد کش��ور 
به بهترین نحو می ش��ود، تصریح کرد: یکی از راهکارهای 
حمایتی دولت ها این اس��ت که با ص��دور قوانین مختلف 
مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نباشد که یکی 

از موارد آن صادرات غیرنفتی در ایران است.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش 
خصوص��ی می تواند به دولت در رونق اقتصادی کمک کند 
و برای رس��یدن به آن باید مسیر تولید و تجارت را تسهیل 

کرد. ایرنا 

 رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛

بخش خصوصی، بازوی قدرتمند دولت برای توسعه 
صادرات غیرنفتی


